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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่1 สิงหาคม 2565 

 ขา้พเจา้ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2565  

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 17,375,206,607 บาท โดยการออกหุน้สามัญ 

เพิ่มทุนจ านวน 1,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด  

และมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ 

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนด
วตัถปุระสงค ์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 1,500,000,000 1.00 1,500,000,000 

หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 

2. การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา  
จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 

ไม่เกิน
1,500,000,000 

- โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ 

จะพิจารณา
ก าหนด

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ  
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จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา  
จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกบับรษิัท  

รายละเอียด 
ในภายหลงั 

หมายเหตุ: 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ตามราคาตลาด 

ทั้งนี ้บริษัทอยู่ระหว่าง (1) สรรหาผู้ลงทุนที่มีลักษณะ ประเภท และจ านวน ตามที่หลักเกณฑ์จะถือว่าเป็น 
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (2) พิจารณาคดัเลือก
ผูท้ี่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งจะตอ้งเป็นผูล้งทุนที่มีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบรษิัท
ไดจ้รงิ โดยผูล้งทนุดงักล่าวจะไม่เขา้มามีส่วนรว่มในการบรหิารงานของบรษิัทหรือเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทและไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเมื่อทราบขอ้มลูรายชื่อ  
ผูล้งทนุท่ีแน่ชดัแลว้บรษิัทจะแจง้รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนที่จะท าการเสนอขายหุน้ 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่ก าหนด 
โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือบคุคลซึ่งไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยจะเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตลาดและในราคาที่ดีที่สุดตาม 
สภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซึ่งไม่ต  ่ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้นัน้ โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผูล้งทุน 
ทั้งนี ้บริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี ้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการอนุญาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ากดั 
 
อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นการเสนอขาย
หุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุน 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุ้นที่ไดร้บัจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี  
นับแต่วันที่หุน้เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยภายหลังจากวันที่ หุน้ดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายใน 
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ตลาดหลักทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายได้ 
ในจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือ 
หุน้บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวตอ้งมีหน้าที่ท  าค าเสนอซือ้
หลักทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข
และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ รวมถึงกฎเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรือมีลกัษณะ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนั
อนญุาตใหบ้คุคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยถือหุน้อยู่ในบรษิัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทัง้หมด
ของบรษิัท 
 
ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคล  
ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารมีอ านาจในการก าหนด และ/หรือ แกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่เหมาะสม และ
เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง
วนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน) 
และจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จดัสรร รวมทัง้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความ
ในเอกสาร รายงานการประชมุผู้ถือหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ 
เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็น  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงใน
การด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ โดยการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 ในวันศุกรท์ี่  23 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัท  
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เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 30 สิงหาคม 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข 

การขออนุญาต 

4.1 บริษัทตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรร

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

บริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการช าระค่าซือ้หุน้ใน LEONI Kabel 
GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc  
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของรฐัเดลาแวร ์ (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย  โดยมีมูลค่าการซื ้อขายรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร  
(หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท1) โดยจ านวนเงินจะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บั
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ทัง้นี ้บรษิัทคาดว่าจะด าเนินการเขา้ท า
ธุรกรรมเป้าหมายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

6.1 บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม  
ในการเพิ่มทนุบรษิัท 

6.2 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนดว้ยวิธีการเสนอขายหลักทรัพยต์่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)  
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
โดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมระยะเวลาไดแ้น่นอน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาว่า การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพ
ทางดา้นเงินทุน และมีความพรอ้มในการช าระเงินเพิ่มทุน เป็นแนวทางการระดมทุนท่ีมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี ้ ซึ่งจะท าให้บริษัทได้รับ เงินทุนตามจ านวน 

 
1 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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ที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเส่ียงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึน้จากสภาพ
เศรษฐกิจที่มีความผนัผวนในปัจจบุนั 

6.3 การเพิ่มทุนในครั้งนี ้ จะช่วยให้บริษัทสามารถลงทุนในบริษัทเป้าหมายได้ตามก าหนด ส่งผลให้ 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทมีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคต 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนดเงินส ารองอื่น (ถา้มี) และภาระผูกพัน 

ตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู ้โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติ

ของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั  

ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปล่ียนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน  

ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท ปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานและ 

การบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่าบริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ  

และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผู้ถือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติเห็นชอบ

ใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และ 

ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที่ขอ้บังคับระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้  

หุน้ละเท่า ๆ กนั 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคล 

ในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5 
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9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทนุและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

29 กรกฎาคม 2565 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) 

30 สิงหาคม 2565 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  23 กนัยายน 2565 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

5. เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั คาดว่าภายใน 3 เดือนนับแต่
วันที่ ที่ ป ร ะชุ มผู้ ถื อหุ้นมี มติ
อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้
สามัญ เพิ่ มทุ นต่ อบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด 

6. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  14 วันนับแต่ วันที่ มี 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

7. ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อน าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายใน 30 วนัหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัแลว้เสรจ็ 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

          
          ขอแสดงความนบัถือ 
        
       -นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- 
          นายชนินทร ์เย็นสดุใจ 
             ประธานกรรมการ 

 


