ที่ STARK011/2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.

ร่างข้ อบังคับในส่วนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมของบริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่สาคัญที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
3/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 18:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ดังนี ้
1.

มีมติอนุมัติการกาหนดราคาเสนอขาย และการกาหนดวันที่ ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) กาหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี ้
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อ ผู้รับ มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ ยวเนื่องกับการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การกาหนดวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกาหนดวัน
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุ้น
ทังนี
้ ้ สาหรับการพิจารณากาหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนัน้ จะต้ องพิจารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนันและเพื
้
่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริษัท รวมถึงราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่ามูลค่า ที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ซึ่งคือมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น และ/หรื อ มีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้ อ ยละ 15 ราคา
ตลาดซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทที่ทาการชือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในช่วง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ผ้ ูที่ได้ รับมอบหมาย
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนจ านวนไม่ เกิ น 1,323,211,005 หุ้น มูลค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี ้
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(1)

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยคิดเป็ นอัตราส่วน 17.0 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้
ปั ดทิ ้ง

(2)

กาหนดให้ วนั ที่ 11 กันยายน 2562 เป็ นวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น (Record Date) ตามบทบัญ ญั ติ ม าตรา 225 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

(3)

กาหนดจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) เป็ นวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562

ทังนี
้ ้ สาหรับการจัดสรรตามสิทธิตามที่ที่ประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติ
อนุมตั ิ มีรายละเอียดวิธีการดังนี ้
(1)

ในกรณี ที่ มี ห้ ุน เหลื อ จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรื อเท่ากับหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื อ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ

(2)

ในกรณี ที่ มี ห้ ุน เหลื อ จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกมี จานวนน้ อ ยกว่าหุ้นที่ ผ้ ูถือ หุ้ นเดิม จองซือ้ เกิน กว่าสิท ธิ จะจัดสรรหุ้นที่ เหลื อ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(2.1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของ
หุ้นนันทิ
้ ้ง ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อ
และชาระค่าจองซื ้อแล้ ว

(2.2)

ในกรณีที่ยงั มีห้ ุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (2.1) ให้ ทาการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จอง
ซื ้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิ มของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนัน้ คูณ ด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือจะได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง โดยจานวนหุ้นที่จะได้ รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น แต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว ทัง้ นี ้ ให้
ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อ (2.2) นี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ
เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ จอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามจุดที่ต้อง
ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการและใน
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท
อนึ่ง หากยังมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และการจั ด สรรให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ (Oversubscription) ให้
ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขาย
ทิ ้ง
2.

มี ม ติ อ นุมัติ ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ น จ านวน
333,333,334 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 24,626,422,010 บาท เป็ น 24,293,088,676 บาท โดยการตัด
หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายออกจานวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญที่
ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) และการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการตัดจาหน่ายหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ จาหน่ายออกตามจานวนที่เหลือจากการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) (ถ้ ามี)

3.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 333,333,334 บาท จาก 24,626,422,010 เป็ น
24,293,088,676 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายออกจานวน 333,333,334 หุ้น มีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

: 24,293,088,676 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 22,489,877,671 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

: 1.00 บาท
:
: 22,489,877,671 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

: -ไม่ม-ี
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(สองหมื่ น สี่ พั น สองร้ อยเก้ า
สิบสามล้ านแปดหมื่นแปดพัน
หกร้ อยเจ็ดสิบหกบาท)
(สองหมื่ น สองพัน สี่ ร้อ ยแปด
สิบเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหกร้ อยเจ้ ดสิบเอ็ดหุ้น)
(หนึ่งบาท)
(สองหมื่ น สองพัน สี่ ร้อ ยแปด
สิบเก้ าล้ านแปดแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันหกร้ อยเจ้ ดสิบเอ็ดหุ้น)
-“

4.

มี ม ติ อ นุมัติ ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ น จ านวน
9,960,166,357 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 24,293,088,676 บาท เป็ น 14,332,922,319 บาท และจากทุน
จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 22,489,877,671 บาท เป็ น 13,269,027,826 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.59 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
โดยมีจานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671 หุ้น
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากการมี ม ติ ลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เกิ ด ขึ น้ ในช่ ว งของการท าค าเสนอซื อ้ ของนายวนรั ช ต์
ตั ้งคารวคุณ (“นายวนรัชต์ ”) และ Stark Investment Corporation Limited ซึง่ เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 และ
Concert party ของนายวนรัชต์ (รวมเรี ยก “ผู้ทาคาเสนอซือ้ ”) บริ ษัทจึงได้ แจ้ งรายละเอียดการลดทุนดังกล่าว
ต่อผู้ทาคาเสนอซื ้อ และได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ทาคาเสนอซื ้อให้ กระทาการลดทุนตามมติ
ที่ประชุมดังกล่าวได้ โดยไม่กระทบต่อราคาและเงื่อนไขในการทาคาเสนอซื ้อของผู้ทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบและมีมติอนุมัติว่า หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้ ผ้ ูถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) เสร็ จสิ น้ ประมาณเดื อ นปลายเดื อ น
กันยายน 2562 แล้ วนัน้ จะต้ องมีการแก้ ไขตัวเลขการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ ของหุ้นตามวาระนี ้ให้ สอดคล้ องกับตัวเลขทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

5.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 9,960,166,357 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
24,293,088,676 บาท เป็ น 14,332,922,319 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นจากเดิมมูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.59 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

: 14,332,922,319 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 22,489,877,671 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น

: 0.59 บาท
:
4

(หนึ่ ง หมื่ น สี่ พั น สาม
ร้ อยสามสิ บ สองล้ า น
เก้ าแสนสองหมื่น สอง
พั น สาม ร้ อยสิ บ เก้ า
บาท)
(สองหมื่ นสองพั น สี่
ร้ อยแปดสิ บ เก้ าล้ าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พัน หกร้ อยเจ้ ด สิบ เอ็ ด
หุ้น)
(ห้ าสิบเก้ าสตางค์)

หุ้นสามัญ

: 22,489,877,671 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

: -ไม่ม-ี

(สองหมื่ นสองพั น สี่
ร้ อยแปดสิ บ เก้ าล้ าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พัน หกร้ อยเจ้ ด สิบ เอ็ ด
หุ้น)
-“

6.

มีมติอนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ลดจานวนกรรมการของบริ ษัทลงจาก 12 คนเป็ น
9 คน

7.

มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท โดยเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรื อ กรรมการผู้มีอานาจของบริษัท
หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจของบริษัท เป็ นผู้มี
อานาจในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาในข้ อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
เพื่ อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนบริ ษัท มหาชนในการจดทะเบีย นแก้ ไขเพิ่ม เติมข้ อบังคับบริ ษั ทกับ
กระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี ้ มีรายละเอียดปรากฏตามร่ างข้ อบังคับในส่วนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมของบริ ษัท สตาร์ ค
คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)

8.

มีมติอนุมัติการแต่งตั ้งนายนิรุทธ เจียกวธัญญูเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนนางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน ที่
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทมีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ความเป็ นกรรมการของบริ ษัทครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ การแต่งตั ้งมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็ นต้ นไป

9.

มีมติอนุมัติกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. ณ ห้ อง
ประชุ ม โรงแรมอิ น เตอร์ ค อนติ เ นนตั ล กรุ ง เทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 333,333,334 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจานวน 24,626,422,010 บาท เป็ น 24,293,088,676 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ยังไม่ได้ จาหน่ายออกจานวน 333,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ นหุ้น
สามัญ ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกเพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด
(Private Placement: PP)
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10.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นจานวน 9,960,166,357 บาท จากทุน
จดทะเบี ย นจ านวน 24,293,088,676 บาท เป็ น 14,332,922,319 บาท และจากทุ น จด
ทะเบี ย นช าระแล้ วจ านวน 22,489,877,671 บาท เป็ น 13,269,027,826 บาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.59
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทโดยมีจานวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671
หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิลดจานวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คนเป็ น 9 คน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

มีมติอนุมตั ิมอบหมายให้ ประธานฯ มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 (Record Date) การแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมวาระการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 รวมทัง้ แก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุม
วิสามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2562 หากบริ ษั ท ประสบปั ญ หาในการจัด เตรี ย มเอกสารและข้ อ มูล ซึ่งท าให้ ก าร
จัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จะต้ องทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้ อง เกิดความล่าช้ า หรื อเกิดเหตุการณ์ ที่ทาให้ มีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันและเวลา
ดังกล่าวตามความเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิ ศ(นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ)
กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่มีการแก้ ไข
ข้ อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เว้ นแต่กำรโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มคี นต่ำงด้ ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่ำร้ อยละ
สี่สิบเก้ ำ (49) ของจำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ข้ อ 35. คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรื อหลำยคนซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทัง้ หมด จะเข้ ำชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะ
กรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในกำรที่ขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ ำ (45)
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่ได้ จดั ให้ มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทังหลำยซึ
้
ง่ เข้ ำชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตำมที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภำยในสี่สิบห้ ำ (45) วันนับแต่วนั
ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม โดย
บริษัทต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยอันจำเป็ นทีเ่ กิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นตำมวรรคสองครัง้ ใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสองต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึ ้นจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท
กำรประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อที่อื่นใด
ตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนด และแจ้ งไว้ ในหนังสือบอกกล่ำวเรี ยกประชุม
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่มีการเพิ่มเติม
การจัดประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้ อ 42. กำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท อำจจัดให้ มีกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
้ ้ กำรประชุมต้ องมีองค์ประกอบพื ้นฐำนเป็ นไปตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกำศคณะรั กษำควำมสงบ
แห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 เรื่ อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกำศกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่ องมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557 (ตำมที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมและที่จะมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง)

ข้ อ 43. ผู้เข้ ำร่ วมประชุมทัง้ หมดต้ องอยู่ในรำชอำณำจักรไทยขณะที่มีกำรประชุม และผู้ร่วมประชุมอย่ำงน้ อยหนึ่งในสำม
(1/3) ขององค์ประชุมต้ องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

ข้ อ 44. ผู้จดั กำรประชุมต้ องจัดให้ ผ้ รู ่วมประชุมต้ องแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุม
ซึง่ ได้ แสดงตนเข้ ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำมำรถรับเบี ้ยประชุมได้

ข้ อ 45. ผู้มีหน้ ำที่จดั กำรประชุม ดำเนินกำรเพื่อให้ มีกำรใช้ ระบบควบคุมกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อนจัดกำรประชุม
โดยผู้จดั ประชุมจะต้ องจัดให้ มีผ้ คู วบคุมระบบ ทำหน้ ำที่ดแู ลและบริหำรจัดกำรระบบกำรประชุมตั ้งแต่เริ่มจนเสร็ จสิ ้น
กำรประชุม ที่สำมำรถบริหำรจัดระบบเพื่อตรวจสอบกำรทำงำนและแก้ ปัญหำให้ กบั ผู้ร่วมประชุมโดยกำรเข้ ำถึงระบบ
แบบระยะไกล (Remote Access) ได้ ด้วย

ข้ อ 46. กำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม สำมำรถดำเนินกำรตำมวิธีกำร ระยะเวลำ และลงโฆษณำ
ทำงหนั ง สื อ พิ ม พ์ ต ำมที่ ก ฎหมำยหรื อ ข้ อบั ง คับ เกี่ ย วกั บ กำรประชุ ม นัน้ ได้ ก ำหนดไว้ โดยจะส่ ง โดยจดหมำย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนก็ ไ ด้ ในกำรนี ้ ผู้ มี ห น้ ำ ที่ จัด กำรประชุม ต้ อ งจัด เก็ บ ส ำเนำหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม และเอ กสำร
ประกอบกำรประชุมไว้ เป็ นหลักฐำน โดยจะจัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้ อ 47. ผู้ร่วมประชุมทุกคนต้ องสำมำรถดูข้อมูลกำรประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่ำนเครื่ องหรื ออุปกรณ์สื่อสำรของ
ตนเองได้ ตลอดระยะเวลำกำรประชุม

ข้ อ 48. กรณีเหตุจำเป็ นหรื อฉุกเฉิน ประธำนในที่ประชุม และ/หรื อ ผู้ควบคุมระบบจะต้ องสำมำรถตัดสัญญำณเสียง และ/
หรื อ สัญญำณภำพของผู้ร่วมประชุมเครื่ องใดเครื่ องหนึ่งภำยในระบบได้ ทนั ที

ข้ อ 49. ผู้มีหน้ ำที่จัดกำรประชุม จะต้ องจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นหนังสือ และจัดให้ มีกำรบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและ
ภำพของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุม โดยบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ ถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของ
รำยงำนกำรประชุม

