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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

(F53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

 ข้าพเจ้า บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่เก่ียวขอ้งกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุน้สามญั 
เพิ่มทนุโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ซึง่
จะประชุมในวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
240,000,000 บาท  จากทุนจดทะ เบียน เดิ มจ านวน  12,146,404,955.50 บาท  เ ป็นจ านวน  
11,906,404,955.50 บาท มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้ท่ีสามญัที่ยงัไมไ่ดจ้ าหนา่ย
ออกจ านวน 480,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  
1/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2562   

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2563  
ซึง่จะประชมุในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จ านวน 
3,968,801,651.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหมจ่ านวน 15,875,206,607 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 7,937,603,303 หุน้ มลูคา่
หุ้นที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวโ้ดยการรวมหุ้น) รวมทัง้สิน้ 
3,968,801,651.50 บาท  (ซึง่เทียบเทา่กบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,968,801,651 หุน้ มลูคา่
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้)) 

1.3 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ซึง่
จะประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวข้อง 
บรษัิทฯ จากเดิมมลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(บาท) 

หลังการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(บาท) 

1. ทนุจดทะเบียน* 15,875,206,607 15,875,206,607 

2. ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 11,906,404,955.50 11,906,404,956 

3. มลูคา่ที่ตราไว ้ 0.50 1.00 
4. จ านวนหุน้ 31,750,413,214 15,875,206,607 
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ทัง้นี ้เมื่อบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้จะ
ส่งผลให้จ านวนทุนจดทะเบียน และจ านวนหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้
ของบริษัทฯ จากเดิมตามขอ้ 1.2 ของเอกสารฉบบันี ้เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 15,875,206,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
รวมทัง้สิน้ 15,875,206,607 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

(1) จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 1 หุน้ 0.50 บาท  
(ก่อนการ

เปลีย่นแปลง
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว้
โดยการรวมหุน้) 

0.50 บาท 

หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป 
General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

(2) จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น* 
มูลค่าทีต่ราไว*้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม* 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั ไมเ่กิน 3,968,801,651 หุน้ 1.00 บาท 
(ภายหลงัการ
เปลีย่นแปลง

มลูคา่หุน้ท่ีตราไว้
โดยการรวมหุน้) 

3,968,801,651 
บาท 

หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป 
General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

*หมายเหต:ุ จ านวนหุน้ และมูลค่าทีต่ราไว ้ขา้งตน้ เป็นจ านวนภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้ 
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2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) 

- - - - - 

ประชาชน - - - - - 
บคุคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ 
นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 
(“นายวนรัชต”์) 

1 - ตามราคา
ตลาด  
(ไมม่ี

สว่นลด) 

ก าหนดภายหลงั 
โดยคณะกรรมการ
บรษัิทฯ หรอืบคุคล 
ที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ

บรษัิทฯ 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1 

เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ 
รุน่ท่ี 1 (“ใบส าคัญแสดง

สิ ท ธิ  STARK-W1”)  
ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ไมเ่กิน 
3,968,801,651 

หุน้ 

3 : 1 0.00 - โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ2-3 

 หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
2/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 1 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
หุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  โดย 
การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ซึ่งเป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ จ านวน 1 หุน้ ในราคาตลาด (ไม่มีสว่นลด) ทัง้นี ้ขนาดรายการดงักลา่วไมเ่ขา้
ขา่ยที่จะตอ้งรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน 

ทั้งนี ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจในการก าหนดราคา
เสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
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ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลง
วนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาเสนอขาย
ดงักล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้ต่อบคุคลในวงจ ากดั 
และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  หรือ ประธานกรรมการ 
หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร 
และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุ วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และวิธีการช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจ
พิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว และการดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารค าขอ
อนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และ
สง่มอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วต่อกระทรวงพาณิชย์ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทฯ ส าเรจ็ลลุว่งไปได  ้

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)  
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 3 หุน้สามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย 
(อตัราการจดัสรรค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) 
โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หนว่ยละ -0.00- บาท ทัง้นี ้การก าหนดสทิธิใน
การได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติ 
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่มี เศษของใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 เหลือ 
จากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
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รายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

3. ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ   
STARK-W1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให ้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ  
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็น และ/หรอืเก่ียวเนื่องกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องหรือ 
จ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ส าเร็จลุล่วง 
ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

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

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวข้อง 
กับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์และ
หนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

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

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

(ฉ) ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ านวน 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย ์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
เพื่ อรองรับการแปลง
สภาพ/ใช้สิทธิของใบ
แสดงสิทธิในการซือ้หุน้
เพิ่มทนุที่โอนสทิธิได ้

 - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

         1/ รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 
ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่ อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตั้งแต่  

วนัที่................................. จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องและเงื่อนไข 
การขออนุญาต 

4.1 บริษัทฯ จะยื่นค าขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ และเปลี่ยนแปลง  
ทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษัทฯ จะยื ่นค าขอต่อตลาดหล ักทร ัพย ์ฯ เพื ่อขออนุม ัต ิให ้ร ับหุ ้น เพิ ่มทุนเ ป็นหล ักทร ัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เต็มจ านวน 
บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 20,000 ลา้นบาท (ค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงั
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การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) โดยบรษัิทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้
หุน้เพิ่มทุนดงักล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยาย
ธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

5.2 เนื่องจากบรษัิทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม 0.50 
บาท เป็น 1.00 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี ้ จึงเป็น 
การด าเนินการเพื่อท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นตวัเลขที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพรอ้ม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเพื่อมิ ให้เ กิดเศษหุ้นภายหลัง 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ  

 6. ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 บรษัิทฯ จะมีเงินทนุส าหรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ เพิ่มเติมในอนาคต 

6.2 บรษัิทฯ จะมีสภาพคลอ่งมากขึน้จากเงินทนุหมนุเวียนที่ไดร้บัจากเงินเพิ่มทนุ 

6.3 การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในครั้งนี ้ จะช่วยไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้ 

ทั้งนี ้แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ไดจ้าก  
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี ้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม  
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์ 
จะเสนอขาย ซึ่งอาจท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินนอ้ยกว่าที่คาดการณ์ไว ้ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุน  
ของบรษัิทฯ อาจแตกตา่งไปจากแผนการใชเ้งินที่ระบไุวใ้นขอ้ 5 ขา้งตน้ 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตาม 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด  
เงินส ารองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณา 
การจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และ  
การจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ โดยขึ ้นอยู่กับ  
ผลการด าเนินงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ปัจจัยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษัิทฯ โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขที่วา่บรษัิทฯ จะตอ้ง
มีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
ต่อผูถื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ ทัง้นี ้มติของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชุม  
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงิน 
ปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุิมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ 
หุน้ละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

7.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับ 
การจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีที่บรษัิทฯ มี
การจ่ายปันผลก็จะมีสทิธิที่จะไดร้บัเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื ้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสารสนเทศการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุน่ที่ 1 (STARK-W1) 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2563 มีมติเรื่องการเพิ่มทุน

และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
5 พฤศจิกายน 2563 

2. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2563 (Record Date) 

20 พฤศจิกายน 2563 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 17 ธนัวาคม 2563 
4. วนัท่ีจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั เสรจ็สิน้ภายใน 

เดือนธนัวาคม 2563 
5. ด าเนินการจดทะเบยีนมติลดทนุจดทะเบยีน เพิ่มทนุจดทะเบยีน และ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ กบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

6. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 (Record Date) 

มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือ  ประธานกรรมการ 
หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
แ ล ะ /ห รื อ  บุ ค ค ล ซึ่ ง ไ ด้ รั บ 
การแต่งตัง้และมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ  หรือ 
ประธานกรรมการ หรอื ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ที่ประชมุ
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การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
วิสามัญผู้ ถื อหุ้นมีมติอนุมัติ 
เป็นผูก้  าหนด 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

      -นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ- 
        นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ 
                     กรรมการ 

 


