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สารสนเทศการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และ 
เพื่อรองรับการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นที่ 1 (STARK-W1) 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่งประชุม
เมื่ อวันที่  5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ อนุมัติ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ  จ านวน 3,968,801,651.50 บาท  
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่ เ กิน 7,937,603,303 หุ้น  แบ่งออกเ ป็น (1) 1 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อเสนอขายและจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ 
ตัง้คารวคณุ (“นายวนรัชต”์) เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้และ (2) อีกจ านวน 7,937,603,302 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ และอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมมลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท เป็น
มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท และเมื่อบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ เรียบร้อยแลว้จะ
ส่งผลใหจ้ านวนทุนจดทะเบียน และจ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1 จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
15,875,206,607 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 15,875,206,607 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมทัง้สิน้ 
15,875,206,607 บาท โดยจะมีจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาทโดยบริษัทฯ จะน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ในวนัที่ 17 ธนัวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยส าคญั บริษัทฯ จึงไดจ้ัดเตรียมสารสนเทศที่เป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสือ 
นัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

1.1 บริษัทฯ จะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ก่อน 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้
เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ของบริษัทฯ โดยการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
จ านวน 1 หุน้ ในราคาที่ไม่นอ้ยกว่าราคาตลาด (ไม่มีสว่นลด) ทัง้นี ้ขนาดรายการดงักลา่วไม่เขา้ข่ายที่จะตอ้ง
รายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน  
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ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) โดยราคาเสนอขายดงักลา่วจะเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่บรษัิทฯ จะเสนอขาย
หุน้ตอ่บคุคลในวงจ ากดั และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจ
ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ  ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ /หรือ บุคคลซึ่งไดร้บั 
การแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน  
วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และวิธีการช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลา  
การจดัสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกบัการออก  
เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผย
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ 
และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อกระทรวงพาณิชย์ 
ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย 
และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทฯ ส าเรจ็ลลุว่งไปได  ้

1.2 บริษัทฯ จะเสนอจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  
(ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้)  เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ซึ่งออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (อัตราการจัดสรรค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลง
มลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่หนว่ยละ -0.00- บาท 
โดยในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท  สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่  1  
(STARK-W1) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ในการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ
หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ไดท้กุประการรวมทัง้มีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อให้
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ส าเร็จลลุ่วง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) จดัเตรยีมขอ้ก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 รวมทัง้ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เป็นตน้ 

(ข) การใหข้อ้มูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและ 
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์และ
หนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออก
และการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อใหก้ารออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ์ 

(ฉ) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจ ากัด 

บคุคลที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทฯ ในครัง้นี ้ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
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ช่ือ-นามสกลุ 
ที่อยู ่                                                     

: 
: 

นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ 
121 ซอยศนูยว์ิจยั 1 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

สญัชาติ : ไทย 
ประสบการณท์ างาน : บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 – ปัจจบุนั     กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท 
บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบรษัิทฯ 

: นายวนรชัต ์เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายวนรชัต ์
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุน้จ านวน 13,847,500,000 หุน้ 
โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 58.15 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึง
เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใ น  Stark Investment Corporation Limited ซึ่ ง เ ป็ น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวน 5,000,000,000 หุน้ และมีสดัส่วน
การถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 
Stark Investment Corporation Limited 

3. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

3.1   การเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้
ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ จากเดิม 0.50 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้
ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ 

3.2   เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารอง  
เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1  

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ไดจ้าก  
การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่บริษัทฯ ประสงคจ์ะเสนอขาย 
ซึ่งอาจท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัเงินนอ้ยกวา่ที่คาดการณไ์ว ้ในกรณีดงักลา่ว แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบรษัิทฯ อาจ
แตกตา่งไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบไุวต้ามขา้งตน้ 
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4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน  

ผลกระทบจากกรณีการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 (ค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้) 
มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

(1)   ภายหลงัการเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
       ของบรษัิทฯ (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้ในจ านวนนอ้ยมากกลา่วคือ จ านวน 1 หุน้ 

(2)   หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัการแสดงสิทธิ STARK-W1 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบ 
       ตามจ านวนที่ ได้รับสิทธิ  จะไม่ เ กิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   
       (Control  Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ ได้รับใบส าคัญการแสดงสิทธิ  STARK-W1 ไม่ใช้สิทธิ 
       แปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสยีง  
       ของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ สงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้ 

- จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (Qo) 11,906,404,956 หุน้ 
- จ านวนหุน้สามญัที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จะออก

และเสนอขายในครัง้นี ้(Qw) 
  3,968,801,651 หุน้ 

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
Qw / (Qo + Qw) 

ไม่เกินร้อยละ 25.0 

4.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

(1)   การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ยงัไม่ไดก้ าหนดราคาเสนอขายหุน้ จึงท าใหไ้มส่ามารถ
ค านวณผลกระทบตอ่ราคาหุน้ได ้อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดับรษัิทฯ เห็นวา่
จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากเป็นการเสนอขายตามราคาตลาด 

(2)   ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หุน้สามัญของบริษัทฯ จะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  (5.00 บาท ที่มลูค่าหุน้ 
ที่ตราไว ้1.00 บาท) สงูกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ  

 ราคาตลาด เท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อน 
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  9/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (กล่าวคือ ระหว่าง 
วันที่  27 ตุลาคม 2563 – 4 พฤศจิกายน 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์)  
ซึ่งเท่ากับ 1.51 บาท (มูลค่าที่ตราไวเ้ท่ากับ 0.50 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ 3.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เทา่กบั 1.00 บาท) 
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4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

(1) ภายหลงัการเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share 
dilution) อยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้ในจ านวนนอ้ยมากกลา่วคือ จ านวน 1 หุน้ 

(2) ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร  
(Earnings per share dilution) ไมเ่กินรอ้ยละ 25 ดงันี ้

- จ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (Qo) 11,906,404,956 หุน้ 
- จ านวนหุน้สามัญที่รองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ที่จะออก
และเสนอขายในครัง้นี ้(Qw) 

  3,968,801,651 หุน้ 

- ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรก่อนเสนอขาย (EPS1)* 
Net Profit LTM / Qo 

0.06 บาท 

- ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรหลงัเสนอขาย (EPS2)* 
Net Profit LTM  / (Qo + Qw) 

0.04 บาท 

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 
(EPS1 – EPS2) / EPS1 

ไม่เกินร้อยละ 25.0 

หมายเหต:ุ * ค านวณจากก าไรสทุธิในสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 12 เดือน (Net Profit 
LTM) ตัง้แตง่วดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เทา่กบั 692.7 ลา้นบาท 

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของ 
         ผู้ถอืหุ้น 

           คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่ 

(1) การจัดสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด เป็นการเตรียมพรอ้ม
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ในภายหลงั 
และเป็นการเสนอขายหุน้ในจ านวนนอ้ยมากกลา่วคือ จ านวน 1 หุน้ จึงไม่สง่ผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ สว่นแบง่ก าไร หรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ใหป้ระโยชนต์่อ 
ผูถื้อหุน้มากกวา่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร หรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เนื่องจาก
เมื่อผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัการแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะไดเ้งินทุนเพื่อใช้
เป็นแหล่งเงินส ารองไวใ้ช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสรา้งทางการเงินและสดัส่วนของหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว 
รวมทัง้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้
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โดยรวมและเพิ่มความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจและเสริมภาพลกัษณข์องบริษัทฯ ท าใหส้ามารถดงึดดู
ความสนใจของผูล้งทนุไดม้ากขึน้อีกดว้ย 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน  

5.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่  

(1) บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให ้
แก่บุคคลในวงจ ากดั เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดย
การรวมหุน้  

(2) บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุน้สามญัเพิ่มทุน  เพื่อรองรบั 
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
การถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้
เพิ่มทนุดงักลา่วไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 3.2 ขา้งตน้ 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 มีก าหนดระยะเวลา 4 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 โดยบรษัิทฯ จะน าเงินท่ี
ไดร้บัการจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 3.2 ขา้งตน้ 

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอขาย 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่  

(1) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นการเตรียมพรอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม 
0.50 บาท เป็น 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุน จ านวน 1 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ  
0.50 บาท (ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ในภายหลงั ทัง้นี ้
ราคาเสนอขายหุน้ดงักลา่วจะเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้ต่อ
บคุคลในวงจ ากดั และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

(2) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
ในครัง้นี ้มีความเหมาะสม สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
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เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ปเพื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่
กลา่วมาในขอ้ 3.2 ขา้งตน้ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เต็มจ านวน 
บรษัิทฯ จะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 20,000 ลา้นบาท (ค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงั
การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้
หุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน หรอืรองรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต 

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือ
โครงการ 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่  

(1) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเพิ่มทนุในจ านวนนอ้ยมาก และ  
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวม
หุน้เทา่นัน้ 

(2) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้
จากการเพิ่มทนุไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 3.2 ขา้งตน้ได ้ซึง่การด าเนินการ
ตามที่กลา่วมานีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ในการสรา้งกระแสเงินสดและก าไรอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 
และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด  

ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้จะถกูก าหนดโดยคณะกรรมการบรษัิทหรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตามหลกัเกณฑข์อง
ประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายหุน้เป็นราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ในการนีค้ณะกรรมการบริษัท  
มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดันัน้จะเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะ
ตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัด และมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อรกัษา
ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 
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6.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ในเรือ่งที่เก่ียวกบั
การเพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิด  
ความเสยีหายแก่บรษัิทฯ บรษัิทฯ สามารถเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แตห่ากบรษัิทฯ ไมเ่รยีกรอ้ง
ค่าสินไหมทดแทนดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ให้
บรษัิทฯ ด าเนินการเรยีกรอ้งได ้และหากบรษัิทฯ ไมด่  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟอ้งเรยีกรอ้ง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี  
ความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษัิทฯ อาจฟอ้งเรยีกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่ว
แก่บรษัิทฯ ได ้หรอืผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการดงักลา่วได ้ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน 
นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้าม
มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอรบัรองวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการพิจารณา
และตรวจสอบขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดัแลว้ มีความเห็นวา่การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วมี 
ความเหมาะสม  

 บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ    

ขอแสดงความนบัถือ 

-นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ- 
นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ 

กรรมการ 
 


