บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Stark Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)
4. สารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้
สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
6. วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) มีมติ
อนุมัติ ก าหนดวัน ประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2563 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
เนือ่ งจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 เป็ นเรือ่ งทีม่ ีความเกีย่ วเนือ่ งกันและเป็ นเงือ่ นไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนือ่ งกันและเป็ น
เงือ่ นไขซึ่งกันและกันกับวาระทีไ่ ด้รบั อนุมตั อิ กี และจะถือว่าวาระทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวาระอืน่ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ปแล้วเป็ นอันยกเลิก
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 13
พฤษภาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่
13 พฤษภาคม 2563 และได้สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านพร้อมหนัง สือ
เชิญประชุมฉบับนี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึง
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จานวน 240,000,000 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็ น 11,906,404,955.50 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2563 ได้มี
มติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 12,146,404,955.50 บาท เป็ นจานวน 11,906,404,955.50 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออก จานวน 480,000,000 หุน้
มูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ซึ่ ง คงเหลื อ จากการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่
ประชาชนเป็ นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ทั้ง นี ้ การลดทุน จดทะเบีย นของบริษัท ฯ โดยการตัดหุ้น สามัญที่ ยัง ไม่ได้จ าหน่ายออกจะ
ไม่กระทบทุนจดทะเบียนชาระแล้วและจานวนหุน้ ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ของบริษั ท ฯ
ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ ตามรายละเอี ย ด
ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ
จะต้อ งแก้ไขหนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข องบริษั ท ฯ ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 9/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2563 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ไขหนัง สือ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริษั ท ฯ ข้อ 4. (ทุน จด
ทะเบียน) เป็ นดังนี ้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

: 11,906,404,955.50
บาท

แบ่งออกเป็ น

: 23,812,809,911 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 0.50 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

: 23,812,809,911 หุน้

(หนึ่งหมื่นหนึง่ พันเก้าร้อย
หกล้า นสี่ แ สนสี่ พั น เก้ า
ร้อ ยห้า สิบ ห้า บาทห้า สิบ
สตางค์)
(สองหมื่ น สามพั น แปด
ร้อยสิบสองล้านแปดแสน
เก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(สองหมื่ น สามพั น แปด
ร้อยสิบสองล้านแปดแสน
เก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
(-)“

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่
2/2563พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ได้ร ับ การแต่ ง ตั้ง และมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1
(STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อ เป็ น การเตรียมความพร้อ มและสร้า งความยื ดหยุ่น ทางการเงิ น ในการขยายธุรกิ จใน
อนาคต และสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
9/2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2563 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ รุ ่น ที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1”)
จ านวนไม่เ กิ น 3,968,801,651 หน่ ว ย (ภายหลัง การเปลี่ ย นแปลงมูล ค่า หุ้น ที่ ต ราไว้โดย
การรวมหุ้น ) เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right
3

Offering) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ใน
อัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย และมีราคาใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ (อัตราการจัดสรร
และราคาการใช้สิทธิคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดย
การรวมหุน้ ตามวาระที่ 8) โดยใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิ เ ป็ น
ระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีเศษของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้
ปั ดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
โดยที่ ก ารค านวณจ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เป็ นการค านวณภายหลัง
ที่บริษัทฯ ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เ ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท ฯ
โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8
โดยที่การเปลีย่ นแปลงจานวนดังกล่าว ปรากฏตามตารางดังนี ้

1. จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย
2. จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. มูลค่าที่ตราไว้
4. อัตราการใช้สทิ ธิ
5. ราคาการใช้สทิ ธิ

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

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

7,937,603,302

3,968,801,651

0.50
6 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 1 หน่วย
2.5

1.00
3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 1 หน่วย
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ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2563
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เ สนอทุก
ประการและเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็ นในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จนสาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 3,968,801,651.50 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
จานวน 15,875,206,607 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
มติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุน จด
ทะ เ บี ย นเ ดิ ม จ านวน 11,906,404,955.50 บา ท เ ป็ นทุ น จ ด ทะ เบี ย นใหม่ จ านวน
15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 7,937,603,303 หุ้ น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้
ตามวาระที่ 8) รวมทัง้ สิน้ 3,968,801,651.50 บาท เพื่อจัดสรรให้บคุ คลในวงจากัด (Private
Placement) จานวน 1 หุน้ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน
7,937,603,302 หุน้
ทัง้ นี ้ เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดย
การรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 แล้ว
นัน้ จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จะเป็ นไปตาม
รายละเอียด ดังนี ้

1. ทุนจดทะเบียน
2. ทุนที่ออกและชาระ
แล้ว
3. มูลค่าที่ตราไว้
4. จานวนหุน้
5. จานวนหุน้ สามัญเพิม่
ทุนที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,955.50

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

0.50
31,750,413,214
7,937,603,302

1.00
15,875,206,607
3,968,801,651
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั งสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ
ครั้ง ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

: 15,875,206,607 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 31,750,413,214 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 0.50 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

: 31,750,413,214 หุน้

(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
เจ็ ด สิ บ ห้า ล้า นสองแสน
หกพันหกร้อยเจ็ดบาท)
(สามหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้อย
ห้ า สิ บ ล้ า นสี่ แ สนหนึ่ ง
หมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่
หุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(สามหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้อย
ห้ า สิ บ ล้ า นสี่ แ สนหนึ่ ง
หมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่
หุน้ )
(-)“

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นของบริษั ท ฯ
ครั้ง ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น และเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อ
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานเจ้ า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ได้ร ับ การแต่ ง ตั้ง และมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) และการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 7.1

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 8 จะทาให้เกิดเศษหุน้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 พิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จานวน 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นที่ตราไว้
โดยการรวมหุ้น ของบริษัท ฯ ซึ่ง จะจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุนเพื่ อเสนอขายให้แก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ (“นายวนรัชต์”) ซึง่ เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ผถู้ ื อหุน้ มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการกาหนด
ราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีสว่ นลด) ดังนัน้ ราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นราคาที่
ไม่ต่ า กว่าร้อ ยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลัก เกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.
72/2558”) ทัง้ นี ้ ราคาตลาดสาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวนรัชต์คานวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายกาหนดราคา
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เสนอขายหุน้ นัน้ (ทัง้ นี ้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วัน
ท าการก่ อ นวัน แรกที่ เ สนอขายต่อ นายวนรัช ต์) โดยให้ที่ ป ระชุม คณะกรรมบริษั ท ฯ หรือ
ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะ
เป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด และ
จะเป็ นราคาที่เป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่หา้ มมิให้นายวนรัชต์ขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน นายวนรัชต์จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคาขอให้รบั หุน้
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้
โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่ ง ที่ ส่ง มาด้วย 2) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARKW1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นของบริษั ท ฯ
ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จานวน 1 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ )
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่ อ เสนอขายให้แก่ บุค คลในวงจากัด ได้แ ก่ นายวนรัชต์ และเห็ น สมควรอนุมัติเสนอให้
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติก ารมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษั ท หรื อ ประธานกรรมการ หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญ
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เพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1) การกาหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(โดยอาจพิจารณากาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้ เป็ นคราวเดียวหรือหลายคราว)
รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน เกี่ ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคา
ขออนุญาต ต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร
จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลใน
วงจากัดของบริษัทฯ สาเร็จลุลว่ งไปได้
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ จากรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผถู้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้ ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึ่งถือหุน้ ในบริษัทฯ เป็ นจานวน 13,847,500,000 หุน้ และ
Stark Investment Corporation Limited จานวน 5,000,000,000 หุน้

วาระที่ 7.2

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ รุ ่ น ที่ 1 (STARK-W1) เพื่ อ จั ด สรรให้ แ ก่
ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
มติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท (ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ฯ ตามสัด ส่ว น
การถือหุน้ ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย (อัตรา
การจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้
ตามตามวาระที่ 8) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.009

บาท ในกรณี ที่ มี เ ศษของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เหลื อ จากการค านวณตาม
อัต ราส่ว นการจัด สรรดังกล่า วให้ปั ด เศษดัง กล่า วทิ ง้ ทั้งจ านวน ทั้ง นี ้ การก าหนดสิท ธิ ใน
การได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
โดยที่การคานวณจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ข้างต้น เป็ นการคานวณภายหลังที่
บริษัทฯ ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท ฯ
โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8
โดยที่การเปลีย่ นแปลงจานวนดังกล่าว ปรากฏตามตารางดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ออกเพื่อรองรับการใช้
สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,955.50
0.50
31,750,413,214
7,937,603,303

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

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย
2) สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค
คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้วย 3) และสารสนเทศ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รุน่ ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ และเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่
2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจใน
การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทัง้ มีอานาจใน
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การดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง
(ก)

จั ด เตรี ย มข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
รวมทัง้ กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับ
การออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ”) กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิ และหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกและการจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 เพื่ อ ให้
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สาเร็จลุลว่ งทุกประการ

(จ)

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(ฉ)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ ข องบริ ษั ท ฯ โดยการรวมหุ้ น
จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็ นหุ้นละ 1.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มี
มติ อนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุ มัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษั ท ฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิ ม หุ้น ละ
0.50 บาท เป็ นหุ้น ละ 1.00 บาท เพื่ อ ให้ก ารสื่ อ สารกับ นัก ลงทุ น ชัด เจนมากขึ น้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้

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

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

ทัง้ นี ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท ฯ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท
เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท จะส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ บางรายมีเศษหุน้ เดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะ
แปลงเป็ นหุน้ ใหม่ ซึ่งเศษหุน้ เดิมในจานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้ ไป โดยในการคานวณเพื่อ
การเปลี่ย นแปลงมูลค่าหุ้น ที่ ตราไว้และการปั ดเศษหุ้น เดิ มนั้น บริษั ท ฯ จะมอบหมายให้
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บางรายที่
ได้ร ับ ผลกระทบสิทธิ จากการปั ดเศษหุ้น เดิมดังกล่า ว บริษั ท ฯ จะชดเชยค่าเศษหุน้ เดิม ที่
ถู ก ปั ด ทิ ้ง ในราคาต่ อ หุ้น เท่ า กั บ ราคาปิ ดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนั ก ของหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ครัง้ ที่ 2/2563 โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่ได้รบั ผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษ
หุน้ ได้ที่สานักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ของบริษัทฯ มีผล หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ของบริษั ท ฯ
ครั้ง ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงมูล ค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษั ท ฯ โดย
การรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั งสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ ซึง่ ระบุใน
วาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
9/2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2563 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี ้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

: 15,875,206,607 บาท

แบ่งออกเป็ น

: 15,875,206,607 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 1.00 บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

: 15,875,206,607 หุน้

(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
เจ็ ด สิ บ ห้า ล้า นสองแสน
หกพันหกร้อยเจ็ดบาท)
(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
เจ็ ด สิ บ ห้า ล้า นสองแสน
หกพันหกร้อยเจ็ดหุน้ )
(หนึง่ บาท)
(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อย
เจ็ ด สิ บ ห้า ล้า นสองแสน
หกพันหกร้อยเจ็ดหุน้ )
-“

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ของบริษั ท ฯ
ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวม
หุน้ และเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เพื่อ
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ
ประธานเจ้ า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ได้ร ับ การแต่ ง ตั้ง และมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจใน
การจดทะเบี ย นแก้ไขหนัง สื อ บริค ณห์ส นธิ ที่ ก รมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์
มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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อนึ่ง บริษั ท ฯ ได้เ ผยแพร่ห นัง สือ เชิ ญ ประชุม ผูถ้ ื อ หุน้ พร้อ มเอกสารประกอบการประชุมไว้บ นเว็บ ไซต์ของ
บริษั ท ฯ ที่ www.starkcorporation.com ด้วยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00
น.) ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุ งเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จดั ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุน้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
มายังบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุม วัน กรุ ง เทพมหานคร เบอร์โ ทรศัพ ท์ 02-680-5800 และเพื่ อ ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึ ง ขอ
ความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ทัง้ นี ้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่ วมประชุมต้อง
นามาแสดงในวันประชุมตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรือ่ ง
การประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
เพื่ อ ให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ครัง้ ที่ 2/2563 เป็ น ไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เรีย บร้อ ย บริษั ท ฯ จะเปิ ด ให้ท่า นผู้ถื อ หุ้น และผู้ร ับ มอบฉัน ทะลงทะเบี ย นได้ตั้ง แต่เ วลา 13.00 น. ของวัน ประชุม ณ
ห้อ ง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอิ น เตอร์คอนติเ นนตัล กรุ ง เทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลิน จิ ต แขวงลุม พินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง บริษัท ฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563
(Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ขอแสดงความนับถือ

-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานกรรมการ
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