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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุสาํนกังานใหญ่ บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วันศุกร์ที่  23 กันยายน  พ.ศ. 2565 เวลา  14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบควิดแลบ  ถ่ายทอดสด 
ณ หอ้งประชุม สาํนกังานใหญ่ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์
ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง จาํนวน 8 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ได้ 8,906,300 หุน้ 
และโดยการมอบฉันทะ จาํนวน 456 ราย นับรวมจาํนวนหุ้นได้ 10,251,597,940 หุ้น รวมจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 464 ราย นบัรวมเป็นจาํนวนหุน้ได ้10,260,504,240 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทที่ออกและเรียกชาํระ
แลว้ จาํนวน 11,906,404,956 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.1763 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท จึงครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งกาํหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดแลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่า  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนี ้ในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุน้มาดว้ย
ตัวเองเพิ่มในวาระที่  1 อีกจํานวน  1 ราย  จํานวนหุ้น 3 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด  465 ราย  นับรวมจํานวนหุ้นได้ 
10,260,504,243 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.1763 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท 

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานในที่ประชุม  (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายให้นางสาวศุภยา  
เรืองวิทยานนท ์ทาํหนา้ที่เป็นผูด้าํเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษทั 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2.  นายประกรณ ์ เมฆจาํเรญิ กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.  นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

1.  ด.ร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายนิติ  จึงนิจนิรนัดร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3.  นายนิรุทธ  เจียกวธัญญ ู กรรมการ 

กรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เน่ืองจากตดิภารกจิอื่น 

1. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

2. นายชินวฒัน ์ อศัวโภค ี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.   นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และ เลขานกุารบรษิัท 

ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายโกวิท อดิเรกสมบตัิ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั  
2.  นายจารุพฒัน ์ บญุ-หลง  ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั 
3.  นายกฤติชยั  สาํราญบาํรุง ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั 
4.  นายวรวสัส ์ วสัสานนท ์ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษิัท อวานการด์ แคปปิตอล จาํกดั 

เร่ิมการประชุม 

ผูด้าํเนินการประชุมกล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 และไดช้ีแ้จงใหท้ราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิัทว่า ขณะนีบ้รษิัทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 15,875,206,607 บาท 
ทุนจ ด ทะ เ บี ย นชํา ระ แ ล้ว จํา นว น  11,906,404,956 บา ท  แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ นหุ้นสา มัญ จํา นว น  15,875,206,607 หุ้น  
เป็นหุน้ที่ออกและจาํหน่ายแลว้จาํนวน 11,906,404,956 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  

นอกจากนี ้ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-EGM) นี ้เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จาํกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคลอ้งกับประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรอง
ระบบควบคมุการประชมุจากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) 

ก่อนดาํเนินการประชุม ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง  และการนบัคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระการประชมุเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่   
โดยใหน้บั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ทั้งนี ้ ไม่สามารถแบ่ง 
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน 
ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น  สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่ มสญัลกัษณเ์ครื่องหมายถูกในเมนูลาํดบัที่ 1 ทางแถบ
เมนทูี่ปรากฏอยู่ทางซา้ยมือ 

(2) หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ผู้ถือหุ้นทาํการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยกดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ ม  เห็นด้วย  ไม่ เห็นด้วย  หรือ  
งดออกเสียง 

(3) กดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อยืนยนัการลงคะแนนเสียงของท่าน 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระไดจ้นกว่าที่ประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 

4. การนบัผลคะแนน  

 (1) ท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม  โดยการมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. และ 
ท่านผู้ถือหุ้นที่จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยการมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. มายังบริษัท
ล่วงหน้าแล้ว  บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านไว้ในระบบนับคะแนน  
เรียบรอ้ยแลว้ 

 (2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้ามาในระบบจะถือว่ามีมติเห็นดว้ย 
ตามที่ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชมุ 

(3) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้จาํนวนหุน้ของผู้เขา้ร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น

จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนัได  ้
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(4) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเ้ริ่มแลว้  

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระที่ยงัไม่ไดพ้ิจารณา โดยบริษัทจะนบัรวมคะแนนเสียงของ

ท่านเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรายงานการประชมุต่อไป 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. ภายใตข้อ้บังคับของบริษัทขอ้ 40 ในวาระปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง  
เป็นเสียงชีข้าด  

2. ในวาระดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติการซื ้อหุ้นใน  LEONI Kabel GmbH และ  LEONIsche Holding Inc และ 
สิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ  รวมถึงการเขา้ทาํสัญญาซือ้ขาย ขอ้ตกลง สัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมเป้าหมายดงักล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ  
ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท และ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด  
(Private Placement) 

การถามค าถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ โดยใหผู้ถื้อหุน้กดปุ่ มเครื่องหมายหนา้ต่างแชทในเมนูลาํดบัที่  4 หลงัจากนัน้ ระบุวาระพรอ้มขอ้ความที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ
สอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยนัขอ้ความดงักล่าวมายงับรษิัท  

หลังจากนั้น ผูด้าํเนินการประชุมจะเป็นผูอ้่านคาํถามของท่านตามลาํดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ  โดยบริษัทขอ 
สงวนสิทธ์ิในการตอบคาํถามท่ีตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ  หากคาํถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนาํไปสอบถามภายหลังจาก 
การปิดการประชมุตามวิธีการที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม 
ในกรณีที่คาํถามถกูส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก 

เพื่อการปฏิบตัิตามแนวทางที่ดีในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ
ในครัง้นี ้บริษัทจึงขอเชิญนายกฤติชัย สาํราญบาํรุง ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกัด ที่ปรึกษากฎหมาย  
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เป็นผูท้าํหนา้ที่ดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ รวมถึงดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

บรษิัทไดก้าํหนดวนั (Record Date) เพื่อกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สาํหรับการประชุมในวันนี ้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 8 ราย คิดเป็นจาํนวน 
8,906,300 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 456 ราย คิดเป็นจาํนวน 10,251,597,940 หุน้ รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุ
ทัง้หมด จาํนวน 464 ราย คิดเป็นจาํนวน 10,260,504,240 หุน้ หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 86.1763 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัท เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทซึ่งกาํหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จาํนวนใด
จะน้อยกว่า และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท  จึงจะครบ 
เป็นองคป์ระชมุ 

หลงัจากจบการชีแ้จง ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งประชมุเมื่อ
วันศุกร์ที่  29 เมษายน  2565 และได้ส่งสํา เนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชยต์ามที่กฎหมายกาํหนดแลว้ รวมถึงบริษัท 
ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคาํถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,260,504,243 100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000% 
งดออกเสียง 0 0.0000% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,260,504,243 100.0000% 
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หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจาํนวน  1 ราย จาํนวนหุน้ 3 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จาํนวน 465 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้10,260,504,243 
หุน้ 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการซือ้หุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc และสิทธิเรียกร้อง
ทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสาร
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายจารุพฒัน ์บุญ-หลง ที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกัด
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง ไดช้ีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่มีความ
เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนักบัวาระ
ที่ไดร้บัอนมุตัิอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระอื่นที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก  

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติให้
นํา เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2565  ในเรื่ องการเข้าซื ้อหุ้น  LEONI Kabel GmbH  
(“LEONI Kabel”) ซึ่งเป็นบริษัทจาํกัดที่จดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศเยอรมนี  และ LEONIsche 
Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (รวมเรียกว่า 
“บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกรอ้ง
ทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจาํนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมาย
บางแห่ง โดยบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่  โดยมีมูลค่า 
การซือ้ขายรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 560 ลา้นยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท ) รวมถึงเห็นชอบให ้
เขา้ทาํสญัญาซือ้ขาย ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนดงักล่าว รวมถึงการจดัตัง้
บรษิัทย่อยของบรษิัทเพื่อเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้(“ธุรกรรมเป้าหมาย”) 

ทั้งนี ้ มูลค่าการซือ้ขายตามที่ระบุข้างต้น  เป็นไปตามคาํเสนอซือ้บริษัทเป้าหมายครั้งสุดท้ายของบริษัท  
(Final Offer) ซึ่งพิจารณาจากมลูค่าของบริษัทเป้าหมายที่คาํนวณบนสมมติฐานกรณีไม่มีหนีสิ้นและเงินสด 
โดยปัจจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผูข้ายเก่ียวกับการพิจารณารายการหนีสิ้น  เงินสด และค่าใชจ้่าย 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาคาํนวณมูลค่าที่บริษัทจะตอ้งชาํระใหก้ับผูข้ายในการเขา้ทาํธุรกรรม
เป้าหมายในครัง้นี ้เพื่อใหไ้ดร้าคาที่ดีที่สดุและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งมลูค่าดงักล่าวจะอา้งอิงจาก
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บัญชีและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ก่อนที่จะมีการเข้าทาํธุรกรรม
เป้าหมายแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

LEONI Kabel เป็นบริษัทย่อยของ LEONI AG ("LEONI") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เป็นบริษัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกนั (รวมกบั LEONI เรียกว่า “ผู้ขาย”)  

โดยผูข้าย (ผ่านกลุ่มธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึงธุรกิจประเภทโซลูชั่นสายเคเบิล
สาํหรบัยานยนตใ์นการจดัหาผลิตภณัฑท์ี่ครอบคลมุทัง้สายเคเบิล ทัง้แบบมาตรฐานและแรงดนัสงู การใชง้าน
ข้อมูล และเซ็นเซอร์ รวมถึงโซลูชั่นการชาร์จแบบ  e-mobility  สําหรับการใช้งานในยานยนต์ ("ธุรกิจ
Automotive Cable") ธุรกิจ Automotive Cable ดาํเนินการโดยบรษิัทย่อยบางแห่งของ LEONI โดยในปี 2564 
ธุรกิจ Automotive Cable มีรายไดป้ระมาณ 1,300 ลา้นยูโร ซึ่งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 25.5 ของรายไดร้วม
ทัง้หมดของ LEONI ซึ่งมีรายไดร้วมประมาณ 5,100 ลา้นยโูร 

ณ ปัจจุบนั ผูข้ายอยู่ระหว่างการดาํเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเพื่อใหบ้ริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ  
Automotive Cable ออกจากบริษัทเป้าหมาย (Carve Out) โดยกระบวนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจดงักล่าวจะ
แลว้เสรจ็ก่อนท่ีธุรกรรมเป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณโ์ดยไม่มีความเส่ียงที่จะล่าชา้ออกไป 

ทัง้นี ้สิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหว่างบรษิัทในเครือจาํนวนหน่ึงของบรษิัทเป้าหมายซึง่มีมลูค่าประมาณ 72.3 
ลา้นยูโร หรือประมาณ 2,656.11 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายการคา้งรบัระหว่างผูข้ายกับกลุ่มบริษัทในเครือของ
บริษัทเป้าหมายก่อนวันที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ขายจะตอ้งดาํเนินการโอนสิทธิเรียกรอ้ง 
ทางการเงินกบับรษิัทในเครือของบรษิัทเป้าหมายดงักล่าวใหแ้ก่บรษิัท หลงัจากที่ไดม้ีการทาํธุรกรรมเป้าหมาย
เสรจ็สมบรูณแ์ลว้  

ธุรกรรมเป้าหมายดงักล่าวมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ่งทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื่อง  การเปิดเผยขอ้มูลและ 
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ือง
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน”) รายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 951.97 
เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ   
ตามงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบ
บัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่  4 หรือการเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยทางออ้ม 
(Backdoor Listing) ตามที่กาํหนดในประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยสิ์น ทัง้นี ้บรษิัทมีการ
ไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ  0.22 และเป็นผลใหม้ีมลูค่า
ของรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ เท่ากบัรอ้ยละ 952.19 ดงันัน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่  
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(1) จดัทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ทาํรายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี  (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป 
ซึ่งสินทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อทาํหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
กาํหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยโ์ดยจัดส่งรายงานความเห็นของ  
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท อวานการด์ แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ทาํธุรกรรมเป้าหมาย 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่ออนมุตัิในการเขา้ทาํธุรกรรมเป้าหมาย โดยจดัส่งหนงัสือ
นดัประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บั
อนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย 
รวมทั้งต้องระบุชื่อและจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ  
นดัประชมุดว้ย และ 

(4) ขออนุมัติการเข้าทําธุรกรรมเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยยื่นคําขอให้พิจารณารับ
หลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ  ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง  การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  พ.ศ.  2558 ลงวันที่   
11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเป้าหมายนัน้ เขา้หลกัเกณฑส์าํหรบัการยกเวน้การยื่นขอรบัหลกัทรพัยใ์หม่ตามขอ้ 24 
ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติของ
บรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ทัง้ 4 ประการ ไดแ้ก่  

(1) บรษิัทเป้าหมายมีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบรษิัท  

(2) บรษิัทไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่สาํคญัในธุรกิจหลกัของบรษิัท 

(3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ  นอกจากนี ้ Deloitte 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ทําหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป้าหมาย  
ซึ่งสามารถจดัเตรียมและอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวมได  ้และ 
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(4) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญในคณะกรรมการของบริษัท  และในอาํนาจการควบคุมบริษัท 
หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคมุบรษิัท  

ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายฯ มีขอ้สญัญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการคา้ปกติทั่วไปของการทาํรายการในลกัษณะนี้ 
เช่น บทบญัญัติว่าดว้ยขอ้กาํหนดการชาํระราคา คาํรบัรองของคู่สญัญา และการยกเลิกสญัญา เป็นตน้  

นอกจากนี ้สญัญาซือ้ขายฯ ไดก้าํหนดเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่คู่สญัญาตอ้งดาํเนินการใหส้าํเร็จเรียบรอ้ยก่อนที่
ธุรกรรมเป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณ ์(Closing Conditions) ซึ่งเงื่อนไขดงักล่าวที่เป็นสาระสาํคญัสามารถสรุปได้
ดงันี ้

(1) บรษิัทไดร้บัอนญุาตภายใตก้ฎหมายควบคุมการลงทนุจาก กระทรวงเพื่อเศรษฐกิจและการกาํกับ
ดู แ ล ส่ิ ง แ วด ล้อ ม  ( Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) สหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี (ซึ่งบริษัทไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายควบคุมการลงทุนแลว้) และไดร้บั
อนุญาตในการควบรวมกิจการจากหน่วยงานกาํกับดูแลการควบรวมกิจการ  (Merger Control 
Authorities) ในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา  โปแลนด์ ตุรกี บัลแกเรีย สโลวาเกีย  เซอร์เบีย และ
เวียดนาม ทั้งนี ้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 บริษัทได้รับอนุญาตในการควบรวมกิจการจาก
หน่วยงานกาํกบัดแูลการควบรวมกิจการแลว้ในสหรฐัอเมรกิา โปแลนด ์สโลวาเกีย เซอรเ์บีย ตรุกี 
และบัลแกเรีย และอยู่ในระหว่างการรอรบัอนุญาตในการควบรวมกิจการในเม็กซิโก  บัลแกเรีย 
และเวียดนาม 

(2) ผูข้ายไดด้าํเนินการใหบ้ริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ Automotive Cable ออกจากบรษิัท
เป้าหมาย (Carve Out) ซึ่งปัจจบุนัผูข้ายอยู่ในระหว่างการดาํเนินการดงักล่าว 

(3) ผูข้ายไดด้าํเนินจดัเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดการจดัสรรกาํไรและ
ขาดทุนระหว่างบริษัทในกลุ่ม (PLTA Termination Accounts) ซึ่งตอ้งไดร้ับการสอบทานและ
อนมุตัิโดยผูข้าย ซึ่งปัจจบุนัผูข้ายอยู่ในระหว่างการดาํเนินการดงักล่าว 

(4) ผู้ขายไดร้ับความยินยอมจากผู้ให้กู้ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการเจรจาและ 
ขอความยินยอมจากผูใ้หกู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง และ 

(5) ผู้ขายและบริษัทเป้าหมายได้เข้าทาํสัญญาปลดการเป็นผู้ค ํา้ประกันและการลาออกของผู้กู้  
(guarantor release and borrower resignation agreement) กับบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง  กล่าวคือ 
ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณ ์ผูข้ายจะตอ้งดาํเนินการใหบ้รษิัทเป้าหมายชาํระหนีใ้หแ้ก่
เจา้หนีภ้ายใตส้ญัญาเงินกูเ้ดิมที่มีอยู่และเขา้ทาํสญัญาปลดการเป็นผูค้ ํา้ประกันและการลาออก
ของผูกู้ ้(guarantor release and borrower resignation agreement)   
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นอกจากนี ้บริษัทยงัมีหนา้ที่ตามสญัญาซือ้ขายฯ ที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทก่อนท่ี
ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงหากบริษัทผิดสญัญาหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใด  ๆ  ในส่วนของ
ตนตามที่กาํหนดในสัญญาซือ้ขายฯ ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได ้บริษัทจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
การเลิกสญัญา (break fee) จาํนวนรอ้ยละ 3 ของมลูค่าซือ้ขาย (คิดเป็นจาํนวนประมาณไม่เกิน 16.8 ลา้นยโูร 
หรือประมาณไม่เกิน 617.19 ลา้นบาท) รวมถึงค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงตามสญัญา โดยหากมี
การผิดนดัชาํระเงินในส่วนนี ้อาจมีดอกเบีย้ผิดนดัในอตัรารอ้ยละ 9 ต่อปี 

ภายหลังการเข้าทําธุรกรรม  ผู้ซื ้อและ/หรือบริษัทเป้าหมายจะมีการเข้าทําสัญญาให้บริการชั่ วคราว  
(Transitional Service Agreements) สําหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information 
Technology) และบรกิารอื่น ๆ  ทั่วไป (General Services) เพื่อใหผู้ซ้ือ้สามารถดาํเนินธุรกิจในบรษิทัเป้าหมาย
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้สัญญาใหบ้ริการชั่วคราวมีขอ้สัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการคา้ปกติทั่วไปของ 
การทาํรายการในลกัษณะนี ้เช่น บทบญัญัติว่าดว้ยขอ้กาํหนดการชาํระค่าบรกิาร คาํรบัรองของคู่สญัญา และ
การยกเลิกสญัญา เป็นตน้ 

และในการนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565
พิจารณาอนุมัติมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ 
ผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจ 
ในการดาํเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นในการเขา้ทาํธุรกรรมเป้าหมาย  ซึ่งรวมถึงการเขา้ทาํสัญญา 
ซือ้ขาย ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเป้าหมายดงักล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัย ์การกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเป้าหมาย
ดงักล่าวตามที่จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการซือ้หุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ 
LEONIsche Holding Inc และสิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเขา้ทาํสัญญาซือ้
ขาย ขอ้ตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัย ์ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ 

นายอนุกูล ปิยะธนานุกูล ผู้ถือหุ้นจาํนวน 431,800 หุ้น และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส  ์จาํกัด (มหาชน) 
โดยนางสาวกมลมาศ  นิ่มวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ  ถือหุ้นจํานวน 65,000,000 หุ้น สอบถามในประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

1. เหตุใด ทาง LEONI AG จึงตัดสินใจขาย LEONI Kabel หากธุรกิจเก่ียวกับ สายไฟ ยานยนต ์ดาํเนินไป
ดว้ยดี และธุรกิจดงักล่าวก่อใหเ้กิดรายไดค้ิดเป็นกว่า 25% ของ LEONI AG 
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นายประกรณ์ เมฆจาํเริญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า LEONI AG 
มีหนีสิ้นต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนมาก โดยที่สถาบนัการเงินให ้LEONI AG นาํทรพัยสิ์นออกมาขาย 
เพื่อจะไดช้าํระหนีต้่อสถาบนัการเงิน เป็นเหตใุห ้LEONI AG ตอ้งนาํเอาทรพัยสิ์นท่ีมีคณุภาพออกไปขาย 
โดยที่ BGAM ไม่ใช่เป็นตวัแรกที่ขาย แต่ LEONI AG ขายธุรกิจทางดา้น Industrial solution ก่อนหนา้นี ้
เช่นกนัเมื่อเดือนตลุาคมปีที่แลว้ใหก้บับรษิัทของประเทศเกาหลีใต ้

นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู ผูถื้อหุน้จาํนวน 431,800 หุน้ สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดงัต่อไปนี ้

2. จากอตัรากาํไร 3 ปีล่าสดุ ของ LEONI Kabel มีอตัรากาํไรสทุธิอยู่ประมาณ 3.xx% กว่า บวกลบไม่เกิน  
2 % ซึ่งเป็นอตัรากาํไรสทุธิที่ใกลเ้คียงกบั STARK จึงอยากทราบว่า ทาง STARK มีแผนรูปธรรมอะไรบา้ง 
เมื่อหลังควบรวมแลว้จะสามารถทาํใหอ้ัตรากาํไรสุทธิหลังควบรวมมีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ 
คาดว่าอยู่ในกรอบอตัรากาํไรสทุธิคาดหวงัที่เท่าใด 

นายประกรณ์ เมฆจาํเริญ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การซือ้ธุรกิจนี ้
จะเกิด synergy โดยแบ่งเป็นส่ีเรื่องใหญ่ ๆ ดงันี ้ 

(1) STARK เป็นผูน้าํกลุ่มดา้น Power Cable ในอาเซียน แต่ไม่มีธุรกิจใน Automative และ EV การท่ี
บริษัทเขา้ไปซือ้ธุรกิจใน BGAM และ LEONI Kable จะทาํใหข้ยายฐานการผลิตของบริษัทจาก 
Power Cable สู่ธุรกิจ Automative และ EV  

(2) การขยายฐานการผลิตในภูมิภาค ปัจจุบัน STARK ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม มีการส่งออกสาย Power Cable ณ สิน้ปีที่แลว้ไปกว่า 42 ประเทศ  การเขา้ซือ้ในครัง้นี ้
จะขยายฐานการผลิตไปอีก 7 ประเทศ โดยที่ 5 ประเทศอยู่ในยุโรป ประเทศเม็กซิโก และใน
ประเทศจีน โดยที่ BGAM ไม่มีธุรกิจดงักล่าวในอาเซียน ทางบรษิัทเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจของ 
BGAM ของ LEONI เขา้มาในอาเซียน หมายความว่าตลาดที่จะเกิดขึน้ในเมืองไทยจะมีโอกาส
มากขึน้ สายไฟที่ BGAM ผลิตจะขายให้กับลูกคา้ Tier 1 Tier 2 ตามยี่ห้อรถยนตช์ื่อดังต่าง  ๆ   
ซึ่งเป็นทุกแบรนดท์ี่คนทั่วไปรูจ้กั ดังนั้นการขยายฐานเขา้มาในอาเซียนไม่ไดเ้ริ่มจากศูนย ์การมี
โรงงานอยู่ใน 7 ประเทศ มีโอกาสที่จะพิจารณาเพิ่มสายการผลิตในยโุรปตะวนัออกที่เป็นประเทศ
ที่ตน้ทุนตํ่า เช่นเดียวกันกับการส่งออกเขา้ไปในประเทศสหรฐัอเมริกา บริษัทเห็นว่ามีโอกาสที่จะ
ตั้งโรงงานการผลิตสายไฟที่ประเทศเม็กซิโกเพื่อนําไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลด 
ค่าขนส่ง  

(3) เรื่องของคน ผู้บริหาร BGAM ทาํงานมาสิบถึงยี่สิบกว่าปี มีประสบการณ์มากในธุรกิจสายไฟ  
มิใช่แค่  Automative Cable แต่รวมไปถึง  Power Cable ด้วย  จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
ทรพัยากรบคุคลของ STARK และ 
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(4) Supply Chain หากดจูากวตัถดุิบที่ใช ้ไม่ว่าจะเป็นอลมูิเนียมหรือทองแดง ทัง้ Power Cable หรือ 
Automative และ EV Cable ก็ใช้ทองแดงเช่นเดียวกัน  โดยการที่ เรารวมของ  LEONI เข้ามา 
สามารถที่จะเพิ่มอาํนาจต่อรองของบริษัทกับคู่คา้ต่าง  ๆ  ได้ อีกทั้งยังสามารถลดตน้ทุนของ
วัตถุดิบได ้และจะทาํใหม้ีการเพิ่มกาํไรได้ ซึ่งส่งผลดีต่อ LEONI และ STARK จึงเป็นเหตุผลว่า 
บรษิัทมองว่าการเขา้ซือ้กิจการครัง้นีถ้ึงมีประโยชน ์

นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู ผูถื้อหุน้จาํนวน 431,800 หุน้ และ นายภวูนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสรมิ
ผูล้งทนุไทย ผูถื้อหุน้จาํนวน 53 หุน้ สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้

3. เนื่องจาก LEONI Kabel มีหนีสิ้นพอสมควร อยากทราบถึงแผนทางการเงินในการลดภาระดอกเบีย้จ่าย 
ว่ามีอะไรบา้ง เพื่อลดผลกระทบต่ออตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ การอ่อนค่าของสกลุเงินยโูรซึ่งอาจทาํใหบ้รษิทั
มีผลกระทบต่อภาระการขาดทนุได ้ 

นายประกรณ ์เมฆจาํเรญิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุวา่ การเขา้ทาํรายการ
นี ้ด้วยมูลค่า  Enterprise Value 560 ล้านยูโร  มี  Bank Financing 75% และ Equity Financing 25%  
โดยที่ Bank Financing เป็นการทาํสญัญากูย้ืมเงินกับธนาคารเป็นดอลลารส์หรฐั แต่ตอนจ่ายค่าซือ้หุน้
บริษัทจะจ่ายเป็นสกุลเงินยูโร บริษัทจึงไดป้ระโยชน์จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลารส์หรัฐและ 
การอ่อนค่าของสกลุเงินยโูรดงักล่าว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่า ราคาที่ซือ้ขายที่ตกลงกัน 560 ลา้นยูโรนัน้ ถา้ไปดูสดัส่วนจะเป็น
ราคาที่มีส่วน EBITDA ต่อ Enterprise Value ซึ่งไดร้วบรวมปัจจยัเส่ียงในเรื่องสงครามในยเูครน เงินเฟ้อ 
นํา้มนั ต่าง ๆ เขา้ไปเป็นฐานในการคาํนวณอยู่แลว้ 

นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู ผูถื้อหุน้จาํนวน 431,800 หุน้ สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้

 4. จากรายงานของที่ปรกึษาการเงินอิสระฯ ระบใุนหวัขอ้ ขอ้เสียในขอ้ 3 เก่ียวกบั “สญูเสียความสามารถใน
การแข่งขันจากการแยกออกมาจาก LEONI” ไวว้่า ทางบริษัทอาจจะเสียลูกคา้เนื่องจากไม่สามารถใช้ 
แบรนด ์LEONI ไดอ้ีกต่อไป ส่งผลใหเ้สียการรบัรูห้รือใชป้ระโยชน์ของแบรนดไ์ม่ไดอ้ีกต่อไป ขอทราบ 
กลยทุธห์รือแผนดาํเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในการบรหิารจดัการขอ้เสียดงักล่าวว่ามีอะไรบา้ง  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า จากประสบการณท์ี่ผ่านมา การเขา้ไปทาํรายการในลกัษณะนีส้อดคลอ้ง
กบั Synergy ต่าง ๆ ของบรษิัทตามที่ไดแ้จง้ไป ในขณะเดียวกนัประเด็นเรื่องที่ว่า จะมีผลต่อลกูคา้หรือไม่ 
เห็นว่า ลกูคา้ประสงคจ์ะใหม้ีการเปล่ียนชื่อ ยิ่งทราบว่าเป็นคนไทยมิใช่ชาติอื่นในเอเชียลกูคา้ยิ่งสบายใจ 
นอกจากนี ้ในส่วนของความสัมพนัธร์ะหว่าง LEONI AG กับบริษัทที่ STARK จะเขา้ซือ้กิจการในครัง้นี ้
ยังมีความสัมพันธ์กันโดยจะมีการทาํธุรกรรมซือ้ขายระหว่างกันตามปกติตามที่ ได้มีการทาํสัญญา
ระหว่างกัน  และผู้บริหารของ  STARK ได้เดินทางไปสํารวจโรงงานมาด้วยตนเองและได้กระชับ
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ความสมัพนัธก์ับหวัหนา้ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการสายปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นผูบ้ริหารการจดัการโรงงานผลิต
ทกุแห่งแลว้ 

นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู ผูถื้อหุน้จาํนวน 431,800 หุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า  

5.  ขอทราบแผนการระดมเงินทุนของบริษัทที่จะใชใ้นการซือ้กิจการว่าจะมาจากที่ใดในสัดส่วนของแต่ละ
แหล่งเป็นเท่าใด 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดเ้รียนไปขา้งตน้ บริษัทจะจดัหาเงินทุนจากการกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน (Bank Financing) 75% และจากการเพิ่มทนุ (Equity Financing) 25%  

นายภูวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูถื้อหุน้จาํนวน 53 หุน้ สอบถามในประเด็น
ดงัต่อไปนี ้

6. ขอทราบความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบว่ากรรมการอิสระมีความเห็นต่อการลงทุนใน  
ครัง้นีอ้ย่างไร 

นายกุศล สังขนันท ์กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า แนวโนม้
ธุรกิจยานยนตจ์ะไปในทาง EV มากขึน้ ซึ่งการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการเอือ้อาํนวยซึ่งกันและกัน 
บริษัทที่เขา้ทาํรายการมีผลประกอบธุรกิจที่มีกาํไรมาโดยตลอด  โดยที่ราคาที่เขา้ทาํรายการเป็นราคาที่ 
สงูกว่ามลูค่าทางบญัชีอยู่บา้ง แต่เห็นว่าเหมาะสม และส่วนของโอกาสตามที่ประธานฯ ไดเ้รียนชีแ้จงไป
นัน้ เห็นว่า ธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายยงัไม่เคยมีการดาํเนินการในตลาดเอเชียมาก่อน ดงันัน้ เป็นโอกาสที่
จะเปิดตลาดของธุรกิจประเภทนี  ้สาํหรบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระซึ่งกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นพอ้งตรงกนักบัท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระว่ามีความเหมาะสมที่จะเขา้ทาํรายการได ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิการซือ้หุน้ใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc 
และสิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเขา้ทาํสญัญาซือ้ขาย ขอ้ตกลง สญัญา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมเป้าหมายดงักล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,259,907,243 99.9942% 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000% 
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มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 597,000 0.0058% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,260,504,243 100.0000% 
หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให ้ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ  

นายโกวิท อดิเรกสมบตัิ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบให้
บริษัทเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยมี
มูลค่าการซื ้อขายรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน  560 ล้านยูโร  (หรือประมาณไม่เกิน  20,572.89 ล้านบาท)  โดยมี 
แหล่งเงินทุนในการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักนั้น  ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทยงัมี
ความตอ้งการเงินทนุเพิ่มเติมเพื่อใหบ้รษิัทมีแหล่งเงินทนุท่ีเพียงพอสาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าว  

ในการนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 ดังกล่าว จึงไดม้ีมติอนุมัติให้นาํเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 1,500,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 17,375,206,607 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 1,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด  (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกําหนดราคา 
เสนอขายหุ้นตามราคาตลาด  และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  4.  
(ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทเป็นดงันี ้

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน : 17,375,206,607 บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดบาท) 
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 แบ่งออกเป็น : 17,375,206,607 หุน้ (หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 
โดยแบ่งออกเป็น  

: 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

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

 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- (-)" 

และในการนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565
พิจารณาอนุมตัิมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือ ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอาํนาจในการพิจารณา กาํหนด แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด
การเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการกาํหนดจาํนวนทนุจดทะเบียนของบรษิัท จาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัท การจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย  ์รวมถึง 
มีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ  ที่จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบยีน
เสรจ็สมบรูณ ์ 

จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บรษิัท ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 10,259,907,243 99.9942% 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000% 
งดออกเสียง 597,000 0.0058% 
บตัรเสีย 0 0.0000% 
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มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 10,260,504,243 100.0000% 
หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
(Private Placement) 

ประธานฯ มอบหมายให ้ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จาํกดั เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ  

นายโกวิท อดิเรกสมบัติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร  ์แอนด  ์แม็คเค็นซี่ จาํกัด ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ขา้งตน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 
2565 ไดม้ีมติอนุมัติให้นาํเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทกาํหนด
ราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาด 

ทัง้นี ้บรษิัทอยู่ระหว่าง  

(1) สรรหาผู้ลงทุนที่มีลักษณะ ประเภท และจํานวน ตามที่หลักเกณฑ์จะถือว่าเป็นการออกและ 
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) และ 

(2) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งจะต้องเป็นผู้ลงทุน  
ที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริง  โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารงานของบริษัทหรือเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทและไม่เป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการทาํ
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเมื่อทราบ
ขอ้มลูรายชื่อผูล้งทนุท่ีแน่ชดัแลว้บรษิัทจะแจง้รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งใหท้ราบต่อไป 

การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ให้กับบุคคลในวงจาํกัด  (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่กาํหนด 
โดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งไดร้ับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งรวมถึงประธาน
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยจะเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาตลาดและในราคาที่ดีที่สดุตาม
สภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน  ซึ่งไม่ต ํ่ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นในตลาด
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หลักทรพัยย์อ้นหลังไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัทาํการติดต่อกัน  แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกัน ก่อนวนักาํหนด
ราคาเสนอขายหุน้นัน้ โดยวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัทาํการก่อนวนัแรกที่
เสนอขายต่อผูล้งทุน ทั้งนี ้บริษัทอาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 จาก
ราคาดังกล่าว ทั้งนี  ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน  
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดในครั้งนีเ้ขา้ข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่ม
ทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคล 
ในวงจาํกดัดงักล่าวนาํหุน้ที่ไดร้บัจากการเสนอขายทัง้หมดออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
หุ้นเริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทําการซื ้อขายใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายได้
ในจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามัญหรือ 
หุน้บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทของผูล้งทนุแต่ละรายภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งมีหนา้ที่ทาํคาํเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข
และวิ ธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่ เ ก่ียวข้อง  
หรือมีลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคับของ
บริษัทซึ่งปัจจุบันอนุญาตใหบุ้คคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถือหุน้อยู่ในบริษัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ  49 ของจาํนวนหุน้ 
ที่ออกจาํหน่ายทัง้หมดของบรษิัท 

และในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2565  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือ ประธานกรรมการ 
หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอาํนาจในการกาํหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํเป็น
และเ ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่ อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด   
(Private Placement) ตามที่ เหมาะสม  และเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ  กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การชาํระ
ค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน) และจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจดัสรร รวมทัง้เงื่อนไข
และรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือ
บริคณหส์นธิ และ/หรือคาํขอต่าง ๆ และ/หรือการดาํเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาํสั่งของ 
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นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง  ๆ  และหลกัฐานที่จาํเป็นที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดาํเนินการใด ๆ ตามที่จาํเป็นและ
เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดประสบผลสาํเร็จ  รวมถึงการแต่งตัง้และ
มอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่าง  ๆ ข้างต้น 
โดยการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุ 

จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้

นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้จาํนวน 3 หุน้ ไดส้อบถามว่าจะมีการปรบัสิทธิ STARK W-1 หลังจาก
จดัสรรหุน้และชาํระค่าซือ้หุน้เรียบรอ้ยแลว้หรือไม่ 

นายกุศล สงัขนนัท ์กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หากจะตอ้งมีการดาํเนินการปรบัสิทธิ บริษัทจะ
ดาํเนินการตามกฎหมายโดยการปรับสิทธิตามที่กาํหนดในเงื่อนไขและข้อกาํหนดสิทธิของ STARK W-1  
ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2564  

ประธานฯ ไดเ้รียนแจง้เพิ่มเติมว่า จะตอ้งพิจารณาเงื่อนไขตามที่ท่านกรรมการตรวจสอบไดเ้รียนแจง้ใหท้ราบ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัราคาของหุน้ว่าไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด 

จากนั้น ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) 

มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เห็นดว้ย  10,259,875,190 99.9939% 
ไม่เห็นดว้ย 32,053 0.0003% 
งดออกเสียง 597,000 0.0058% 
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มีผูถื้อหุน้ จาํนวน (เสียง) รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

บตัรเสีย 0 0.0000% 
 10,260,504,243 100.0000% 
หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ  
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาํหนดในการเสนอวาระอื่น  ๆ  
นอกเหนือจากที่กาํหนดในหนงัสือเชญิประชมุ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แหง่พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน กาํหนดไวว้า่ 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุแลว้   
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมด  จะขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ หากไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า 
ไม่มีค ําถามหรือความเห็นอื่นใดอีก  ประธานฯ  จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม 
และปิดประชมุในเวลา 15.40 น. 

 

ลงชื่อ __________________________ 
 (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 
 ประธานท่ีประชมุ 

-นายชนนิทร ์เย็นสดุใจ- 


