สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 9/2563 ซึ่งประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2563 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 11,906,404,955.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 15,875,206,607 บาท โดยการออก
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 7,937,603,303 หุ้ น แบ่ ง ออกเป็ น (1) 1 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.50 บาท
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด ได้แก่ นายวนรัชต์
ตัง้ คารวคุณ (“นายวนรัชต์”) เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และ (2) อีกจานวน 7,937,603,302 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ และอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ น
มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท และเมื่อบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วจะ
ส่งผลให้จานวนทุนจดทะเบียน และจานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีการ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ เปลี่ย นแปลงมูล ค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษั ท ฯ จากเดิ ม เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่จ านวน
15,875,206,607 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 15,875,206,607 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวมทัง้ สิน้
15,875,206,607 บาท โดยจะมีจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นจานวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาทโดยบริษัทฯ จะนาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
ทัง้ นี ้ ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเรื่องที่มีนัยสาคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็ น
สาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือ
นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้นของบริษัท จดทะเบีย นเพื่ อ ขออนุมัติก ารออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์ (รวมทั้ง ที่ มีก ารแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
1.1 บริ ษั ท ฯ จะเสนอจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 1 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.50 บาท (ก่ อ น
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้
เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ได้แ ก่ นายวนรัชต์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ
จานวน 1 หุน้ ในราคาที่ไม่นอ้ ยกว่าราคาตลาด (ไม่มีสว่ นลด) ทัง้ นี ้ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
รายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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ทัง้ นี ้ การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ฯ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ฯ มอบหมายมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
ทจ. 72/2558”) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขาย
หุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด และจะเป็ นราคาที่เป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั
การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1) การกาหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากาหนดช่วงเวลา
การจัดสรรและจองซือ้ เป็ นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อั นเกี่ยวเนื่องกับการออก
เสนอขาย จัด สรร และจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ดัง กล่า ว และการดูแ ลการจัด ส่ง ข้อ มูล และเปิ ด เผย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดของบริษัทฯ สาเร็จลุลว่ งไปได้
1.2 บริษัทฯ จะเสนอจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิท ธิ
STARK-W1 ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
โดยในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้ งต้น
ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) รุ ่ น ที่ 1
(STARK-W1) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ในการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น และ/หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกและการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ได้ทกุ ประการรวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทัง้ กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นต้น
(ข) การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ 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 สามัญ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ
STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 สาเร็จลุลว่ งทุกประการ
(จ) จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
(ฉ) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุน้ ที่ มีสิท ธิ ได้ร ับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ
STARK-W1
2.

ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจากัด
บุคคลที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ ได้แก่ นายวนรัชต์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
สัญชาติ
ประสบการณ์ทางาน

:
:
:
:

ความสัมพันธ์กบั บริษัท กรรมการ :
ผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ของบริษัทฯ

3.

นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
121 ซอยศูนย์วิจยั 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ไทย
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
Stark Investment Corporation Limited
2562 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จากัด
2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
นายวนรัชต์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายวนรัชต์
เป็ นผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ของบริษัท ฯ ที่ถือหุน้ จานวน 13,847,500,000 หุน้
โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 58.15 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึง
เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใ น Stark Investment Corporation Limited ซึ่ ง เ ป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ จานวน 5,000,000,000 หุน้ และมีสดั ส่วน
การถื อหุน้ ร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
Stark Investment Corporation Limited

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
3.1 การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการเตรียมพร้อมสาหรับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม 0.50 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
3.2 เป็ น การเตรียมความพร้อ มและสร้า งความยื ด หยุ่น ทางการเงิ น ในการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคต และสารอง
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ทัง้ นี ้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็ นไปตามแผนธุรกิจในปั จจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จาก
การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม จานวนหุน้ ที่มีการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 และการชาระเงินจริงอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย
ซึ่งอาจทาให้บริษัทฯ ได้รบั เงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดงั กล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจ
แตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ตามข้างต้น
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4.

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบจากกรณีการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (คานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ )
มีรายละเอียดดังนี ้
4.1

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
(1) ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุค คลในวงจากัด จะไม่เกิ ดผลกระทบต่อ สิทธิ การออกเสียงของผู้ถื อ หุ้น
ของบริษัทฯ (Control Dilution) เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุน้ ในจานวนน้อยมากกล่าวคือ จานวน 1 หุน้
(2) หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญการแสดงสิทธิ STARK-W1 มีการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญครบ
ตามจ านวนที่ ไ ด้ ร ั บ สิ ท ธิ จะไม่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ก ารออกเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
(Control Dilution) แต่ ใ นกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ใบส าคั ญ การแสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ
แปลงสภาพ และมีผถู้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง
ของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ สูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้
- จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ (Qo)
- จานวนหุน้ สามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออก
และเสนอขายในครัง้ นี ้ (Qw)
- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
Qw / (Qo + Qw)

4.2

11,906,404,956 หุน้
3,968,801,651 หุน้
ไม่เกินร้อยละ 25.0

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
(1) การเสนอขายหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ ยังไม่ได้กาหนดราคาเสนอขายหุน้ จึงทาให้ไม่สามารถ
คานวณผลกระทบต่อราคาหุน้ ได้ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดบริษัทฯ เห็นว่า
จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากเป็ นการเสนอขายตามราคาตลาด
(2) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้ร ับ
ผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (5.00 บาท ที่มลู ค่าหุน้
ที่ตราไว้ 1.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
ราคาตลาด เท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อน
วัน ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 9/2563 เมื่ อ วัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2563 (กล่า วคื อ ระหว่า ง
วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2563 – 4 พฤศจิ ก ายน 2563) (ข้อ มู ล จาก SETSMART ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ )
ซึ่งเท่ากับ 1.51 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ 3.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 1.00 บาท)
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4.3

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
(1) ภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share
dilution) อย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุน้ ในจานวนน้อยมากกล่าวคือ จานวน 1 หุน้
(2) ภายหลัง การออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 จะมี ผลกระทบต่อ ส่ว นแบ่งกาไร
(Earnings per share dilution) ไม่เกินร้อยละ 25 ดังนี ้
- จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ (Qo)
11,906,404,956 หุน้
- จานวนหุน้ สามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออก
3,968,801,651 หุน้
และเสนอขายในครัง้ นี ้ (Qw)
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรก่อนเสนอขาย (EPS1)*
0.06 บาท
Net Profit LTM / Qo
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหลังเสนอขาย (EPS2)*
0.04 บาท
Net Profit LTM / (Qo + Qw)
ไม่เกินร้อยละ 25.0
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
(EPS1 – EPS2) / EPS1
หมายเหตุ: * คานวณจากกาไรสุทธิในส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน (Net Profit
LTM) ตัง้ แต่งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 692.7 ล้านบาท

4.4

ความคุ้ มค่า ที่ผู้ ถือหุ้นได้รั บเปรี ยบเทีย บกับผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กาไรหรื อ สิทธิ ออกเสียงของ
ผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
(1) การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด เป็ นการเตรียมพร้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ในภายหลัง
และเป็ นการเสนอขายหุน้ ในจานวนน้อยมากกล่าวคือ จานวน 1 หุน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ ส่วนแบ่งกาไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) อย่างมีนยั สาคัญ
(2) การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ประโยชน์ต่อ
ผูถ้ ือหุน้ มากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) เนื่องจาก
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ แปลงสภาพตามใบสาคัญการแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้
เป็ นแหล่งเงิ นสารองไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริษัท ฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทัง้ ในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนีส้ ินต่อทุนของบริษัท ฯ ในระยะยาว
รวมทัง้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
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โดยรวมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ทาให้สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูล้ งทุนได้มากขึน้ อีกด้วย
5.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
5.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
(1) บริ ษั ท ฯ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้
แก่บุคคลในวงจากัด เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดย
การรวมหุน้
(2) บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับ
การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว น
การถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้น

5.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะด าเนิ น การออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 มีกาหนดระยะเวลา 4 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่
ได้รบั การจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้น

5.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ดาเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
(1) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นการเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม
0.50 บาท เป็ น 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะดาเนินการเพิ่มทุน จานวน 1 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท (ก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ในภายหลัง ทัง้ นี ้
ราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้ ต่อ
บุคคลในวงจากัด และจะเป็ นราคาที่เป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
(2) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ในครัง้ นี ้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
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เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้ นีไ้ ปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่
กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้น
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เต็มจานวน
บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 20,000 ล้านบาท (คานวณจากจานวนหุน้ ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้
หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต
5.4

ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
(1) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเป็ นการเพิ่มทุนในจานวนน้อยมาก และ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวม
หุน้ เท่านัน้
(2) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เป็ นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้
จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 3.2 ข้างต้นได้ ซึง่ การดาเนินการ
ตามที่กล่าวมานีจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ ในการสร้างกระแสเงินสดและกาไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต
และไม่ส่ง ผลกระทบในทางลบต่อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิ น และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ

5.5

ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัด
ราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ จะถูกกาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายหุน้ เป็ น ราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ในการนีค้ ณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจากัด นัน้ จะเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะ
ตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด และมีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อรักษา
ประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
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6.

คารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณี ที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับ
การเพิ่ ม ทุน โดยกระท าการ หรื อ ละเว้น การกระท าการใดอัน เป็ น การไม่ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ดัง กล่า วและก่ อ ให้เ กิ ด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจะแจ้งให้
บริษัทฯ ดาเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผถู้ ือหุน้ แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกร้อง
ค่า เสีย หายจากกรรมการคนดังกล่า วแทนบริษั ท ฯ ได้ต ามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ หากการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการอันเป็ นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง
รัก ษาผลประโยชน์ข องบริษั ท ฯ ในเรื่อ งที่ เ กี่ ย วกับ การเพิ่ ม ทุน นั้น เป็ น เหตุใ ห้ก รรมการ ผู้บ ริห าร หรือ บุค คลที่ มี
ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าว
แก่บริษัทฯ ได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผถู้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทฯ ได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณา
และตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจากัดแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดดังกล่าวมี
ความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ
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