สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)
1.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษัท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่น จ ากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย

จานวนหุ้นที่จดั สรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
25 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร

บริษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ในอัต ราส่ ว น 3 หุ้น สามัญ เดิ ม ต่ อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ )

(ตั ว เ ล ข ดั ง ก ล่ า ว ค า น ว ณ จ า ก จ า น ว น หุ้ น 7,937,603,302 หุ้ น ก่ อ น ที่ มี
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้โดยการรวมหุน้ )

ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตดั
เศษทิ ง้ ทั้ง จ านวน ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ เ หลือ จากการจัด สรรทั้ง หมด บริษั ท ฯ
จะท าการยกเลิก ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ส่ว นที่ เ หลือ จ านวนดัง กล่า ว ซึ่ง จะท าให้
คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 บาท

อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (อัตราการใช้สิทธิคานวณจาก
จานวนหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ )
ในกรณีที่มีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ
นัน้ ทิง้
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ราคาการใช้สิทธิ

5 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(ราคาการใช้สิท ธิ ค านวณจากจ านวนหุ้น ภายหลัง การเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น
ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ )

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วัน (ทาการ) แรกของปี 2564 (วันที่ 4 มกราคม 2564)

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

เมื่อครบกาหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส
(เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน
ทัง้ นี ้ หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว
เป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สทิ ธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
จะต้อ งแจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
ในระหว่างเวลา 9.00 ถึ ง 15.00 น. ล่ว งหน้า เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 15 วัน
ทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ในกรณี ที่วันกาหนดการใช้สิทธิ
ตรงกับ วันหยุด ทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อ นวันกาหนดการใช้สิท ธิ ดังกล่าวเป็ น
วัน ท าการสุด ท้า ยก่ อ นหน้า วัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ดัง กล่า ว ยกเว้น การแสดง
ความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิในระหว่าง
15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ทัง้ นีจ้ ะกาหนดวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิเป็ นรายไตรมาส

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิ

เมื่ อ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้แ จ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิดงั กล่าวได้

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

บริษัทฯ จะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ

บริษัทฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
นีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
สิท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง เป็ น เหตุก ารณ์ที่ มี ลัก ษณะตามที่
ก าหนดไว้ ใ นข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือ
เหตุการณ์อื่นใดในทานองเดียวกัน เช่น
(ก)

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้

(ข)

เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า

(ค)

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ มี ก ารเสนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพในราคาต่ า หรื อ มี
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า

(ง)

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้

(จ)

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ

(ฉ)

เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกับ (ก) ถึ ง (จ) ที่ ท าให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ร ับ เมื่ อ มี ก ารใช้สิ ท ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

บริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ผู้ที่ ได้ร ับ การแต่ง ตั้ง
ให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการกาหนดหรือ
แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น และ/หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ
การออกและการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้ทุก ประการ รวมทั้ง มี อ านาจ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิสาเร็จลุลว่ ง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียด
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
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(ก)

จั ด เตรี ย มข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ และเงื่ อ นไขของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
รวมทัง้ กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือ
เกี่ ย วข้อ งกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ต่อ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การน าใบสาคัญ แสดงสิท ธิ แ ละหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่ อ ให้ก ารออกและการเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง
ทุกประการ

(จ)

จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไป
ตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ย นเสร็ จ
สมบูรณ์

(ฉ)

ก าหนดและแก้ไขเปลี่ย นแปลงวันก าหนดรายชื่ อผู้ถือ หุน้ ที่มี สิท ธิ ได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รบั
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้

บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุน ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดัง กล่า ว เพื่ อ เป็ น การเตรีย มความพร้อ มและสร้า งความยื ด หยุ่น ทางการเงิ น
ในการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคต และสารองเป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นภายในกิ จ การ
เมื่อมีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รบั
จากการเพิ่มทุน

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุ ท ธิ ห ลัง หั ก ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลและส ารองตามกฎหมายแล้ว ในแต่ ล ะ ปี
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน และ
โครงการในการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
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สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ที่ ได้ใ ช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ จะมี สิท ธิ ได้ร ับ เงิ น ปั น ผล
ภายหลังจากที่ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว

2.

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ในสารสนเทศการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่
บุค คลในวงจ ากัด และเพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ รุ ่น ที่ 1
(STARK-W1) สิง่ ที่ส่งมาด้วย 4
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