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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 2/2563 
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  หอ้ง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ  
เลขที ่973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วนัพฤหสับดีที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ 
เลขที ่973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 95 ราย และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 162 ราย รวมทัง้สิน้ 
257 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 21,749,910,221 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 91.337017 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมดที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัทฯ จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานใน 
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศภุยา เรืองวิทยานนท  ์ ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนิน 
การประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

2.  ดร.ทรงภพ  พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3.  นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ 

4.  นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5.  นายศรทัธา  จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน   

6.  นายกศุล  สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

2.  ม.ล.พิพฒันไ์ชย   เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายประกรณ ์ เมฆจ าเรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

2.  นางสาวสภุทัรา คีรนิทรส์กนุา ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

3.  นางสาวธนชัชญาน ์ ปิยะพิชาญพงศ ์ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

ผู้ด  าเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญ  
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 และไดชี้แ้จงใหท้ราบถึงขอ้มูลเบือ้งตน้ของบริษัทฯ ว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
12,146,404,955.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นหุน้สามญัจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 23,812,809,911 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท โดยบคุคลที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุในการประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 จะเป็นบุคคลผูท้ี่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

ก่อนด าเนินการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดชี้แ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงที่เจา้หนา้ที่ไดจ้ดัเตรยีมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ ซึ่ง
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ตนถือ หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยใหห้นึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสยีง ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือผู้ร ับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน 
บตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉันทะท าเครื่องหมายในช่อง  
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเทา่นัน้ในบตัรลงคะแนนของแตล่ะวาระ โดยจะ
ขอใหผู้ท้ี่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงยกมือขึน้ โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดงันัน้ ส าหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ดว้ย  

 การนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงันัน้ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
 

13 

 

 ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ย ในแต่ละวาระ ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คืนแก่เจา้หนา้ที่ของ
บริษัทฯ เมื่อเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด เพื่อใหเ้กิด  
ความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 

1)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

4)  บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

5)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการลงคะแนนซ า้ในวาระท่ีลงมติไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ 
ผูม้อบฉนัทะ บรษัิทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

กรณีผูถื้อหุน้ต่างประเทศที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 40. ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชุม
มีเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้วา่เห็นดว้ยใน
วาระนัน้ ๆ หรอืไม ่จะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ 
โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสยีงลงคะแนน “ไมเ่ห็นดว้ย” จะถือวา่ผูถื้อหุน้ไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี 
“งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ส าหรบัวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้วา่เหน็
ดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่อนมุัติในวาระ
นัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” จะน ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถท าการลงคะแนนเสยีง
ลว่งหนา้ในวาระที่ยงัไม่มีการลงมติได ้และสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ให้กบัเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจาก
หอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งท่านที่มาลา่ชา้ไม่ทนัในวาระใดจะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพาะวาระที่ก าลงัด าเนินการประชมุ 
และยงัไมไ่ดด้  าเนินการประชมุ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและอาจไม่
เทา่กนั 

7. ในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจากที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั คือ 
นางสาวธนชัชญาน ์ปิยะพิชาญพงศ ์เป็นพยานในการนบัคะแนน  

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ  
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจง้ช่ือและ
นามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ 

ส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอใหไ้ปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใน
วาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้
การซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็น
การบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

9. เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่มีความเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนักบัวาระที่ไดร้บัอนมุตัิอีก และจะถือวา่วาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระอื่นท่ี
ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลกิ 

หลังจากจบการชีแ้จง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 
2563 

ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพธุที่ 13 พฤษภาคม 2563 และไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหแ้ก่ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมถึงบรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุ 
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ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 13 พฤษภาคม 2563 ไดม้ีการบนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส  าคญัไวใ้น
รายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน  
การประชมุดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายชณทชั ลนีกุลู อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ ตามที่ไดเ้คยม ี
การชีแ้จงในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัพธุที่ 13 พฤษภาคม 2563 วา่ คา่สอบบญัชี
ของบรษัิทฯ ในปี 2563 มีจ านวน “1,500,000” บาท แตใ่นวาระท่ี 7 ของรายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563 ระบวุา่คา่สอบบญัชีในปี 2563 มีจ านวน “1,5000,000” บาท โปรดชีแ้จงวา่ตวัเลขที่
ไดร้ะบใุนรายงานการประชมุดงักลา่วถกูตอ้งหรอืไม ่นอกจากนี ้โปรดยืนยนัวา่คา่สอบบญัชีไตรมาสละ 
710,000 บาท รวมเป็นจ านวน 2,130,000 บาทนัน้ถกูตอ้งหรอืไม ่ 

นายกุศล สงัขนนัท ์กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แ้จงว่า ตวัเลขค่าสอบบญัชีในปี 2563 ตามที่ระบุไวใ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 จ านวน “1,5000,000” บาท มีข้อมูลผิดพลาด
เล็กน้อย เนื่องจากใส่เลข “0”  เกินมา 1 ต าแหน่ง โดยตัวเลขที่ถูกตอ้งคือ “1,500,000” บาท โดย 
บริษัทฯ จะด าเนินการแกไ้ขตวัเลขดงักล่าวในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ให้
ถกูตอ้ง ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอยืนยนัว่าค่าสอบบญัชีไตรมาสละ 710,000 บาท รวมเป็นจ านวน 2,130,000 
บาทนั้นถูกต้องแล้ว โดยจ านวนรวม 2,130,000 บาทดังกล่าว เป็นผลรวมของค่าสอบบัญชีของ  
3 ไตรมาส  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,469,218,729 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 322,000,000 - 
บตัรเสยี 0 - 
 21,469,218,729 100.000000 
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หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริม่ประชมุจ านวน 29 ราย จ านวนหุน้ 41,308,508 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 286 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้21,791,218,729 
หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจ านวน 240,000,000 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออก  

 ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย 
ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรใหบุ้คคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้  
(Right Offering) ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระท่ีจะกลา่วในล าดบัถดัไป 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออก จ านวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ 
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไป 
(Public Offering) ตามมติ ที่ ป ร ะชุ ม วิ ส ามัญผู้ ถื อหุ้น  ค รั้ ง ที่  1/2562 ซึ่ ง ป ระชุ ม เ มื่ อ วันที่   
11 เมษายน 2562 ซึ่งตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ .ร .บ .บริษัทมหาชน”) ก าหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่ 
จดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ เมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงิน 
ค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีที่หุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กู้
แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น
จ านวน 11,906,404,955.50 บาท มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไมไ่ดจ้ าหนา่ย
ออก จ านวน 480,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  
1/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2562  

ทัง้นี ้การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้สามัญที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออกจะไม่กระทบ 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้และจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ 

ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุน 
จดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 12,146,404,955.50 
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บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออก ตามรายละเอียดที่
เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 
บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายออก โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,218,731 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,218,731 100.000000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน 2 ราย จ านวนหุน้ 2 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุใน
วาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 288 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้21,791,218,731 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย 
ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 ขา้งตน้ 
บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ตามพระราชบญัญัติ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) เป็นดงันี ้
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“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 11,609,404,655. 50 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเกา้รอ้ยหกลา้นสี่แสน
สีพ่นัเกา้รอ้ยหา้สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ 

แบง่ออกเป็น 23,812,809,911 หุน้  (สองหมื่นสามพันแปดรอ้ยสิบสองลา้น
แปดแสนเกา้พนัเกา้รอ้ยสบิเอ็ดหุน้) 
 

มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท  (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 23,812,809,911 หุน้ (สองหมื่นสามพันแปดรอ้ยสิบสองลา้น

แปดแสนเกา้พนัเกา้รอ้ยสบิเอ็ดหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ -ไมม่ี- (-)” 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมตั ิ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารมีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ  
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,218,731 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,218,731 100.000000 

 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย 
ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินใน 
การขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการบริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุน่ที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส าคัญแสดง

สิทธิ STARK-W1”) จ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตรา
ไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering)  
โดยมีราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้น
สามญัเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 1 หน่วย และมีราคาใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 เทา่กบั 5 บาทตอ่หุน้ (อตัราการจดัสรรและราคาการใชส้ทิธิค านวณจากจ านวน
หุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ตามวาระที่ 8) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 จะมีอายกุารใชส้ทิธิเป็นระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
ทั้งนี  ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วน 
การจดัสรรดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

โดยที่การค านวณจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อัตราการจัดสรร และราคาการใช้สิทธิ
ค านวณจากจ านวนหุน้ ตามที่กล่าวขา้งตน้นี  ้เป็นการค านวณภายหลงัจากที่บริษัทฯ ไดร้บัมติอนมุตัิ 
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้จากเดิมหุน้ละ 0.50 
บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 โดยที่การเปลีย่นแปลงจ านวนดงักลา่ว ปรากฏ
ตามตารางดงันี ้
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 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

หลังการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

1. จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

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

2. จ านวนหุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบั
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สทิธิ 

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

3. มลูคา่ที่ตราไว ้ 0.50 1.00 
4. อตัราการใชส้ทิธิ 6 หุน้สามญัเดิมตอ่

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 1 หนว่ย 

3 หุน้สามญัเดิมตอ่ใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 1 

หนว่ย 
5. ราคาการใชส้ทิธิ 2.5 5 

 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  
ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลซึ่งไดร้บั
การแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เ ก่ียวข้องและจ าเป็นในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 จนส าเร็จลลุ่วง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิ
ของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1.  นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ในฐานะผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  ตามที่บริษัทฯ มี 
ความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุนัน้ บรษัิทฯ มีแผนจะน าเงินเพิ่มทนุดงักลา่วไปใชใ้นอนาคตอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจของบรษัิทฯ โดยการน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุ
ดงักลา่วไปลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยบรษัิทฯ มีความสนใจที่จะลงทนุในธุรกิจดา้นพลงังาน 
ทัง้นี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดา้นพลงังานไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ  
จะน าไปสู่การขยายกิจการทางด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure) และมีโอกาสใน 
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การขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เช่ือว่า  
บรษัิทฯ มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะน าเงินเพิ่มทนุไปใชข้ยายธุรกิจตามที่กลา่วมาขา้งตน้ 

2.  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ ไม่น า 
 วาระพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ (วาระที่ 8) มาน าเสนอก่อน 
 วาระพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 (วาระท่ี 4) 

ที่ปรึกษากฎหมายชี ้แจงว่า การเรียงล าดับวาระการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
เนื่องจาก หากน าวาระพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ มาน าเสนอ
ก่อน จะท าใหม้ีเศษของหุน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อน ซึ่งการเพิ่มทุนตามวาระดงักล่าว มีวัตถุประสงคเ์พื่อ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ  (1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ (2) การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เรยีงล าดบัวาระเพื่อเสนอผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาอนมุตัิ (1) การออกใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
และ (2) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (3) พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ี
ตราไวข้องบรษัิทฯ ตามล าดบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการตามจรงิ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้  
(Right Offering) และอนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรอื บคุคลซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
จ าเป็นในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จนส าเร็จลุล่วง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,836,525 99.999939 
ไมเ่ห็นดว้ย 210 0.000001 
งดออกเสยีง 13,000 0.000060 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,849,735 100.000000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 8 ราย จ านวนหุน้ 631,004 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 296 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้21,791,849,735 หุน้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาทจาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
15,875,206,607 บาท  

ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย 
ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
3,968,801,651.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 7,937,603,303 หุ้น  
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทัง้สิน้ 3,968,801,651.50 บาท เพื่อจดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) จ านวน 1 หุน้ และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
เพื่ อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) จ านวน
7,937,603,302 หุน้ โดยจ านวนหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ดงักล่าว เป็นการค านวณก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท  
ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 

ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ 
จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 แลว้นัน้ จ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่จะรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จะเป็นไปตามรายละเอียด 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 
5. จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก

เ พื่ อ ร อ ง รับ ก า ร ใ ช้สิ ท ธิ ต าม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

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

ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ  จ านวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท  ตามรายละเอียดที่
เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เหตใุดบรษัิทฯ ระบรุายละเอียด
ของทุนจดทะเบียน และจ านวนหุน้ ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้โดยการรวมหุน้ 
จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาทในวาระนี ้ซึ่งข้าพเจ้ามองว่าการระบุรายละเอียด
ดงักลา่วก่อนการพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนแก่ผูถื้อหุน้ 

ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงวา่ การระบรุายละเอียดดงักลา่วไวใ้นวาระนี ้ เป็นการชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง
ทนุจดทะเบียนและจ านวนหุน้ ทัง้ที่เกิดขึน้ก่อนและภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้โดยการรวมหุน้  
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ทกุทา่น 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏวา่ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
3,968,801,651.50 บาทจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหมจ่ านวน 15,875,206,607 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,849,735 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,849,735 100.000000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย
ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 5 
ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)  ตาม
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 15,875,206,607 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
ลา้นสองแสนหกพนัหกรอ้ยเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 31,750,413,214 หุน้ (สามหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบลา้นสี่
แสนหนึง่หมื่นสามพนัสองรอ้ยสบิสี่หุน้) 

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

แสนหนึง่หมื่นสามพนัสองรอ้ยสบิสี่หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ  : -ไมม่ี- (-)” 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
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 ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนมุตั ิ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,849,735 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,849,735 100.000000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
รุ่นที่  1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Right Offering) 

วาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวม
หุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 
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 ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย
ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ตามวาระที่ 8  
จะท าใหเ้กิดเศษหุน้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน  
1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น  และเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้ของบรษัิทฯ โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ คณุวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ (“คุณวนรัชต”์) ซึ่ง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ 

 การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุน้ที่ผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทฯ หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาด (ไม่มีส่วนลด) ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาด ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตให้
บริษัทฯ จดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใ ห้แ ก่ คุณ วน รัช ต์ค า น วณจาก ร าค าถั ว เ ฉลี่ ย ถ่ ว งน ้ า หนัก ข อ งหุ้น ส ามัญขอ ง บ ริ ษั ท ฯ  
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดต่อกนัแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี ้  
วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะยอ้นหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อ 
คุณวนรชัต)์ โดยใหท้ี่ประชุมคณะกรรมบริษัท หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดตามที่
เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดงักลา่วจะเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่บรษัิทฯ จะเสนอ
ขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทฯ 

 ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ต ่ากวา่รอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนบริษัทฯ มีหนา้ที่หา้มมิใหคุ้ณวนรชัตข์ายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวันที่หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน คณุวนรชัตจ์ึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้ม
ขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค า
ขอให้รับหุน้สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  
11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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 ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ .72/2558 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่
ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 12 เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิให้
เสนอขายหุน้  

 โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึง่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ /หรือ บุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุ วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และวิธีการช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจพิจารณา
ก าหนดช่วงเวลาการจดัสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ 
อนัเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดังกลา่ว และการดแูล
การจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และ  
ส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน 
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทฯ ส าเรจ็ลลุว่งไปได ้

 ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุน้
ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ และเพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) และอนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และ /หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ  านาจใน 
การด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,944,349,835 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 2,944,349,835 100.000000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

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

  2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุม
ในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 294 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้2,944,349,835 หุน้ 
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วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถอืหุ้น  (Right Offering) 

 ประธานฯ ขอให ้คณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ที่ปรกึษากฎหมาย 
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 ในวาระที่ 4 ขา้งตน้ บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน
3,968,801,651 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดย
การรวมหุน้) เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 1 
หนว่ย (อตัราการจดัสรรค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวม
หุน้ตามตามวาระที่ 8) โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท 
ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน  

 ทั้งนี  ้การจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะเกิดขึน้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 
แลว้  

 ดงันัน้ การค านวณจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 และอตัราการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักลา่ว  
จึงเป็นการค านวณภายหลงัจากที่บริษัทฯ ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ตาม
รายละเอียดในวาระท่ี 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 านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิท ธิ  
STARK-W1 

7,937,603,303 3,968,801,651 
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 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 
หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ให ้คณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น  
และ/หรอื เก่ียวเนื่องกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ไดท้กุประการ รวมทัง้
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบ
ของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทัง้ก าหนด
รายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”)  
กระทรวงพาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แตง่ตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 
มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ 
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

(ฉ) ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 
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 ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้  (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุน่ที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) และอนุมัติการมอบอ านาจให้ 
คณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลซึ่งไดร้บั
การแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร  มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเ ง่ือนไขที่จ  า เ ป็น  
และ/หรอื เก่ียวเนื่องกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ไดท้กุประการ รวมทัง้
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบ
ของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,929,835 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,929,835 100.000000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  2. ในวาระนีม้ีผู้ถือหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม จ านวน 4 ราย จ านวนหุ้น 18,847,580,000 หุ้น รวมม ี
ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 298 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้21,791,929,835 หุน้ 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 
0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
 

32 

 

 ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย 
ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ  
โดยการรวมหุน้จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท เพื่อใหก้ารสื่อสารกบันกัลงทนุชดัเจน
มากขึน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 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 านวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 
1.00 บาท จะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่  
ซึ่งเศษหุน้เดิมในจ านวนดงักล่าวจะถกูปัดทิง้ไป โดยในการค านวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่  
ตราไว้และการปัดเศษหุน้เดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้ศูนย์รบัฝากหลักทรพัยฯ์ เป็นผู้ด  าเนิน 
การ อย่างไรก็ตาม เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุน้เดิม
ดงักลา่ว บรษัิทฯ จะชดเชยคา่เศษหุน้เดิมที่ถกูปัดทิง้ในราคาตอ่หุน้เทา่กบัราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 โดยผูถื้อหุน้แต่ละรายที่ได้รบัผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่า  
เศษหุน้ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้อง
บริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ไดร้ับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิในการรบัเงินสดชดเชย 

 ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลง
มูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ 
โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,874,835 99.999748 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 55,000 0.000252 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,929,835 100.000000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหค้ณุธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย 
ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ (ทุนจด
ทะเบียน) ซึ่งระบใุนวาระที่ 8 ขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เป็น
ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 15,875,206,607 บาท (หนึง่หมื่นหา้พนัแปดรอ้ยเจ็ดสบิ
ห้าลา้นสองแสนหกพันหกรอ้ย
เจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 15,875,206,607  หุน้ (หนึง่หมื่นหา้พนัแปดรอ้ยเจ็ดสบิ
ห้าลา้นสองแสนหกพันหกรอ้ย
เจ็ดหุน้) 

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

ห้าลา้นสองแสนหกพันหกรอ้ย
เจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  : -ไมม่ี- (-)” 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
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เจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ ขอ้ 4.  (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ 
และอนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) ร้อ ยละของจ า นวน เ สี ย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 21,791,929,835 100.000000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.000000 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 21,791,929,835 100.000000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
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1. นายศกัดิช์ยั สกลุศรมีนตร ีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 บรษัิทฯ จะเริม่ซือ้ขายหุน้ดว้ยราคาหุน้ละ 1.00 บาทเมื่อใด 

ประธานฯ ชีแ้จงเก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการเบือ้งตน้ว่า บริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์ ในวนัที่ 18-21 ธันวาคม 2563 และในวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 
บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวม
หุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซึง่หากกระบวนการเป็นไปตามแผนดงักลา่ว ราคาหุน้ละ 1.00 บาทจะเริม่ซือ้ขาย
ไดป้ระมาณวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตามก าหนดระยะเวลาเบือ้งต้น  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้เครื่องหมาย XW (Excluding Warrant) ในวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 และบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหว้นัที่ 4 มกราคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มี
สทิธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 (Record Date)  

1.2 บริษัทฯ อธิบายสาเหตทุี่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้  
จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า มูลค่าหุน้ที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุน้ละ  
0.50 บาทนัน้มีมลูคา่ที่ต  ่าเกินไป ซึง่ท าใหจ้ านวนหุน้ของบรษัิทมีจ านวนมาก จึงเห็นควรให้
มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ซึง่มีความเหมาะสม
มากกวา่ และการเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลใหร้าคาหุน้ของบรษัิทฯ มีเสถียรภาพมาก
ขึ ้น  ทั้งนี ้ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และสถานะการเ งินของบริ ษัทฯ นั้นไม่มี 
การเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 

1.3 การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท 
เป็นหุน้ละ 1.00 บาท จะสง่ผลกระทบในทางลบกบัสดัสว่นการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ย (Free Float) หรอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดใหส้ดัสว่นการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้ราย
ย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ 15 ของทนุช าระแลว้ โดยสดัสว่นการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยของบริษัทฯ 
ณ ปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.8 ของทุนช าระแล้ว  ซึ่ งสูงกว่า เกณฑ์ที ่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ดงันัน้ การรวมหุน้ของบริษัทฯ ไม่ไดส้่งผลกระทบใหส้ดัส่วน 
การถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยนอ้ยลงแตอ่ยา่งใด  
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1.4 โปรดชีแ้จงว่าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินที่ไดร้บั 
มาใชเ้ป็นเงินทนุในการประกอบกิจการของบรษัิทฯ หรอืเพื่อประโยชนอ์ื่นใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน า
เงินทุนที่ไดร้บัจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไปลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของบรษัิทฯ เพิ่มเติมในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทฯ โดยไมไ่ดเ้อือ้
ประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใดรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดงันัน้ บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย
มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสรา้งผลประกอบการในอนาคตใหเ้ป็นที่น่าพอใจแก่ผูถื้อหุน้ 
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุราย 

1.5 หลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีแนวโนม้ที่ผูถื้อหุน้รายใหญ่จะขายหุน้
ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนมากหรอืไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า การถือหุน้หรือขายหุน้ของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ทุก
ราย โดยบรษัิทฯ ไมส่ามารถคาดการณใ์นเรือ่งดงักลา่วไดล้ว่งหนา้ 

1.6 ตามสรุปการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 นัน้ บริษัทฯ ไดชี้แ้จงว่า ในอนาคต
บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะลงทุนในธุรกิจอุปกรณ์กักเก็บพลงังาน (Energy Storage 
Component) โปรดชีแ้จงลกัษณะการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ธุรกิจชนิดนีเ้ป็นการประกอบกิจการที่เก่ียวกบัแบตเตอรี่ แต่เนื่องดว้ย
แบตเตอรีน่ัน้มีหลายชนิด บรษัิทฯ จึงเรยีกธุรกิจประเภทนีว้า่ ธุรกิจอปุกรณก์กัเก็บพลงังาน 
(Energy Storage Component) 

2. นายปราโมทย ์ลิบรตันสกุล ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหชี้แ้จงว่า บริษัท อดิสรสงขลา 
จ ากัด ( “อดิสร ”)  ซึ่ ง เ ป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น  ประกอบธุรกิจประเภทใด และ 
แผนการประกอบธุรกิจในอนาคตของอดิสรเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ อดิสรด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยประกอบธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซ (Oil and Gas) โดยลูกคา้รายใหญ่ของอดิสร คือ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด  และผูร้บัสมัปทานอื่น ๆ นอกจากนี ้อดิสรยังมีรายไดจ้าก 
การให้เช่าที่ดินแก่บริษัทต่าง ๆ โดยร้อยละ 95 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นชาวต่างชาติ  ทั้งนี ้  
ผลประกอบการของอดิสรอยู่ที่ประมาณไตรมาสละประมาณ 50 ลา้นบาท คิดเป็นปีละประมาณ 
200 ลา้นบาท ในส่วนของแผนการประกอบธุรกิจของอดิสรในอนาคต จะมุ่งเนน้การต่อยอดใน
ธุรกิจดา้นพลงังานตอ่ไป 
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3. นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ 

3.1 โปรดชีแ้จงว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ที่ประเทศเวียดนาม มีแผนการขยายก าลงั 
การผลติหรอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ณ วนัที่บริษัทฯ เขา้ซือ้กิจการ บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมีก าลงั 
การผลิตรอ้ยละ 50 ซึ่งเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยแลว้ โดยบริษัทฯ ไม่
จ าเป็นตอ้งลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตใหส้งูขึน้แต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทย่อย
ในประเทศเวียดนามดงักล่าวมีการผลิตสายไฟฟ้าแรงโวลตส์งู (High Volt) ซึ่งสามารถท า
ก าไรไดม้ากกวา่การผลติสายไฟแบบทั่วไป 

3.2 อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ค่อนขา้งสงู ดงันัน้ โปรดชีแ้จง
วา่บรษัิทฯ มีแผนในการจดัการเรือ่งเงินทนุอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในความเป็นจริงแลว้ ส่วนผูถื้อหุน้ (Equity) ของบริษัทฯ นัน้ไม่ได้ต  ่า 
แต่ภายหลงัการรวมกิจการ บริษัทฯ จะตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (IFRS 3) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ รบัรูส้ินทรพัยท์ี่ไดม้า 
หนี ้สินที่ร ับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มี อ  านาจควบคุมแยกต่างหากจากค่าความนิยม 
(Goodwill) จึงท าใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ (Equity) ลดนอ้ยลง ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานท่ีผา่น
มา บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ (Net Profit) สงูขึน้ทกุไตรมาส ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าก าไรก่อน
หกัดอกเบีย้ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) จะเพิ่มสงูขึน้ในปี พ.ศ. 2564 
อนัเป็นผลมาจากรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ และค่าใชจ้่ายที่ลดลง โดยบริษัทฯ คาดการณว์่าผลลพัธ์
จะเห็นไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 ทัง้นี ้เป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก 2 ปี
ขา้งหนา้ จะท าใหอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ  (Debt to Equity Ratio) จะอยูท่ี่ประมาณ 2.5 เทา่ 
นอกจากนี ้ประธานฯ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ไดม้ี
วตัถปุระสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดร้บัมาใชห้กักลบในสว่นหนีส้นิของบรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 

4. นายอธิวฒัน ์พฒันชยัภวูนนท ์ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษัิทฯ มีแนวทางที่จะ
ซือ้กิจการหมอ้แปลงไฟฟา้หรอืไม ่และ ณ ปัจจบุนับรษัิทฯ มีกลุม่ธุรกิจเปา้หมาย (Target Group) 
ทีบ่รษัิทฯ ประสงคจ์ะซือ้กิจการอีกหรอืไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้ไปที่การควบรวมกิจการ และมีแผนการลงทนุแตย่งัอยูใ่น
ขอ้พิจารณาเบือ้งตน้ ซึง่ยงัไมส่ามารถระบไุดช้ดัวา่กลุม่ธุรกิจเปา้หมายคือบรษัิทฯ ใด  
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ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มี
ค  าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา   
16.00 น. 
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