
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ชื่อหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 3,968,801,651 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ (มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
25 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

(ตัว เ ล ขดั ง ก ล่ า ว ค า น วณจากจ า น วนหุ้น  7,937,603,302 หุ้น  ก่ อนที่ ม ี
การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวโ้ดยการรวมหุน้) 

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (อตัราการจัดสรรค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงั 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ เหลือจากการค านวณดงักลา่วใหต้ดั
เศษทิง้ทั้งจ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ 
จะท าการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าให้
คงเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หนว่ยละ 0.00 บาท 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับริษัทฯ ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมี
การปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ (อตัราการใชส้ิทธิค านวณจาก
จ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรอืใบส าคญัแสดงสทิธิจากการค านวณ (หากมี) ใหปั้ดเศษ
นัน้ทิง้ 
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ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 
(ราคาการใช้สิทธิค านวณจากจ านวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วนั (ท าการ) แรกของปี 2564 (วนัท่ี 4 มกราคม 2564) 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ   

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

เมื่อครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส 
(เดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน 

ทัง้นี ้หากวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักลา่ว
เป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใช้สิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ท าการก่อนวันก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิ 
ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็น  
วันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดง  
ความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ิทธิในระหวา่ง 
15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ทัง้นีจ้ะก าหนดวนัก าหนดการ
ใชส้ทิธิเป็นรายไตรมาส 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ  
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธิดงักลา่วได ้

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทฯ จะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

บรษัิทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไข
ในการปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตุการณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ
เหตกุารณอ์ื่นใดในท านองเดียวกนั เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เมื่อบรษัิทฯ มีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 

(ค) เมื่ อบริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่ าหรือมี  
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในราคาต ่า  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนด
สทิธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าให้ผลประโยชน์ 
ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ให ้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรอื บคุคลอื่นใดซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
หรอื ประธานกรรมการ หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจในการก าหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับ 
การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอ านาจ 
ในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิส าเร็จลลุว่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
และภายใตก้รอบของการอนุมตัิของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียด
ดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
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(ก) จัด เตรียมข้อก าหนดสิท ธิและเ ง่ื อนไขของใบส าคัญแสดงสิท ธิ   
รวมทัง้ ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือ
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์และ
หนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิส าเร็จลุล่วง  
ทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ ์

(ฉ) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วัตถุประสงคข์องการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ และ
ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
คร้ังนี ้

บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน  
ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับ
จากการเพิ่มทุน 

นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละ ปี 
(โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน และ
โครงการในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบรษัิทฯ  
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สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ภายหลงัจากที่ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 

 

2. ผลกระทบจากการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ 
บุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1  
(STARK-W1) สิง่ที่ส่งมาด้วย 4 

 


