วันที่ 12 มกราคม 2564
เรือ่ ง
เรียน

นาส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย
1.
2.
3.

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)
ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)
ข้อ ก าหนดว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผู้อ อกและผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)

ตามที่ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2563 ของบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ
รุ ่น ที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1”) จ านวนไม่เ กิ น 3,968,801,651 หน่ ว ย โดยไม่ คิ ด มูลค่า
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
ไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้
ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ ร ั บ การจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 (Record Date) คื อ วั น ที่ 4 มกราคม 2564
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุไว้
ในหนัง สือ รับ รองสิท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ซึ่ง ออกโดยบริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย) โดยบริ ษั ท ฯ ได้ก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของการออกและจั ด สรร ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่สง่ ที่มาด้วย 1) ใบแจ้งความจานง
การใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาด้วย 2) และข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อก
และผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาด้วย 3) เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและเงื่ อนไข
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อไป
หากมี ค าถามหรื อ ต้อ งการสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ประการใด กรุ ณ าติ ด ต่ อ ฝ่ ายงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท
โทร. (+66) 2 680 5800
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
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
STARK-W1

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย

จานวนหุ้นที่จดั สรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

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

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร

บริษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ( Rights Offering) ในอั ต ราส่ ว น 3 หุ้ น สามั ญ เดิ ม
ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคานวณ
ดัง กล่า วให้ตัด เศษทิ ง้ ทั้งจ านวน ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ เ หลือ จาก
การจัด สรรทั้ง หมด บริษั ท ฯจะท าการยกเลิก ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1
ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 บาท

อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุน้
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ในกรณี ที่ มี เ ศษของหุ้น หรือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 จากการค านวณ
(หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้

ราคาการใช้สิทธิ

5 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

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

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

เมื่ อ ครบก าหนด 2 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิท ธิ
STARK-W1 ได้ใ นวัน ท าการสุด ท้า ยของทุก ไตรมาส (เดื อ นมี น าคม มิ ถุน ายน
กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน
ทั้ง นี ้ หากวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ท าการของบริ ษั ท ฯ ให้เ ลื่ อ น
วันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สทิ ธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษั ท ฯ จะต้อ งแจ้ง ความจานงในการใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา
ไม่ น ้อ ยกว่ า 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ง ในกรณี ที่
วันกาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการ
ใช้สิท ธิ ดังกล่าวเป็ น วันท าการสุด ท้ายก่อนหน้า วันก าหนดการใช้สิทธิ ดัง กล่าว
ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุด ท้าย ให้แสดงความจานงใน
การใช้สิ ท ธิ ใ นระหว่ า ง 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุด ท้า ย
ทัง้ นีจ้ ะกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิเป็ นรายไตรมาส

สถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณี ย า เซ็ น เตอร์ ชั้ น ที่ 16 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-680-5800
โทรสาร: 02-680-5899
Website: http://www.starkcorporation.com
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และ/หรือ
สถานที่ ที่ ติ ด ต่ อ ในการใช้ สิ ท ธิ บริ ษั ท ฯ จะแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว
ให้ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ทราบผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิ

เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามั ญ ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 แล้ ว จะไม่ ส ามารถยกเลิ ก
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1

บริษัทฯ จะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ

บริษัทฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 นีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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 เรื่ อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้เ สนอขายใบส าคั ญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 หรือเหตุการณ์อื่นใดในทานองเดียวกัน เช่น
(ก)

เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้

(ข)

เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า

(ค)

เมื่ อ บริ ษั ทฯ มี ก ารเสนอขายหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพในราคาต่ าหรื อ
มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า

(ง)

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ้น ที่ อ อกใหม่
ให้แก่ผถู้ ื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 STARK-W1 จะได้ร ับ เมื่ อ
มีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1

บริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ผู้ที่ ได้ร ับ การแต่ง ตั้ง
ให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท 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 งกั บ
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทุกประการ รวมทัง้
มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้
การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ส าเร็ จ ลุล่ว ง ภายใต้
เ งื่ อ นไข ข อ ง ก ฎหม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ละ ภา ย ใ ต้ ก รอ บข อ ง ก า ร อ นุ มั ติ
ของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARKW1 และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ
พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิม่
ทุนในครั้งนี้

(ก)

จั ด เตรี ย มข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ และเงื่ อ นไขของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 รวมทัง้ กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือ
เกี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เพื่ อ ให้ก ารออกและการเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 สาเร็จลุลว่ งทุกประการ

(จ)

จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว กั บ กรมพั ฒ นาธุ รกิ 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 STARK-W1

บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน
ในการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคต และสารองเป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นภายในกิ จ การ
เมื่อมีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

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 ะปี
(โดยมี เ งื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ) ทั้ง นี ้ ขึ น้ อยู่ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ผลการด าเนิ น งาน
และโครงการในการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้ น สามั ญ จะมี สิ ท ธิ
ได้รบั เงินปั นผลภายหลังจากที่ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว

2.

การจอง การจัดจาหน่าย และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)

2.1

วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครัง้ นี ้ มิได้ดาเนินการผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หลัก ทรัพ ย์ เนื่ อ งจากเป็ น การจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 จ านวนไม่ เ กิ น 3,968,801,651 หน่ ว ย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
1 หน่วย ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่ มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อปรากฏ
ในวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ร ับ จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 (Record Date) กล่า วคื อ
วัน ที่ 4 มกราคม 2564 ด้ว ยเหตุผ ลดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ จึ ง ไม่ ไ ด้ก าหนดวิ ธี ก ารเสนอขาย ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
STARK-W1

2.1

วั น และวิ ธี ก ารจองซื้ อ และการช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ รุ ่ น ที่ 1
(STARK-W1)
เนื่ อ งจากการออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในครั้ง นี ้ เป็ น การจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีกาหนดวันและวิธีการจองซือ้ และการชาระเงิน
ค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกและ
ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
รุ่นที่ 1 (STARK-W1)

1

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ข้อกาหนดสิทธิฯ”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)
(“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1”) ออกโดยบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกใบสาคัญ
แ สด ง สิ ท ธิ STARK-W1 จ า นว นไม่ เ กิ น 3,968,801,651 หน่ ว ย เ พื่ อ จั ด สรรใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ น เ ดิ ม ขอ งบริ ษั ทฯ
ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) ในอัต ราส่ว น 3 หุ้น สามัญ เดิ ม ต่อ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 1 หน่วย
โดยมี ร าคาเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ห น่ ว ยละ -0.00- บาท และมี ร าคาใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามั ญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุน้ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิ
เป็ น ระยะเวลา 4 ปี นับ จากวัน ที่อ อกใบสาคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ มี เ ศษของใบสาคัญ แสดงสิทธิ
STARK-W1 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน โดยบริษัทฯ ได้ออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2564
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะได้รบั สิทธิ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ฯ นี ้ โดยบริษัทฯ
และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิ ฯ ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รบั ทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่าง ๆ ของข้อกาหนดสิทธิฯ นีเ้ ป็ นอย่างดีแล้ว
อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิฯ นีไ้ ว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสานักงาน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี)้ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิ นีไ้ ด้ในวันและเวลาทาการของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิ (แล้วแต่กรณี)

หน้า 1

คาจากัดความ
คาและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธิ ฯ นี ้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดสิทธิฯ

หมายถึง

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ ของผู้ออกและผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) ฉบับนี ้ รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม (หากมี)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ
ผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

หมายถึง

ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท สตาร์ค
คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถื อ และสามารถโอนเปลี่ย นมือ ได้ และให้ห มายความรวมถึง
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วย

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อ ง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

หมายถึง

ผูท้ ี่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เป็ นเจ้ า ของ หรื อ ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 และ
ให้หมายความรวมถึงผูถ้ ือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ด้วย

ระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ ผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะใช้
สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจานง
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การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 1.3.3
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

วันทาการ

หมายถึง

วันที่ธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดทาการตามปกติใ นกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ วั น เสาร์ ห รื อ วั น อาทิ ต ย์ หรื อ วั น อื่ น ใดที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สมุดทะเบียน

หมายถึง

แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

หมายถึง

สิ ท ธิ ทั้ง ปวงในใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ซึ่ ง รวมถึ ง แต่
ไม่ จ ากั ด เฉพาะสิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ
สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และสิทธิ ในการได้ร ับ
ค่าเสียหายในกรณีหนุ้ รองรับไม่เพียงพอ

หุ้นรองรับ

หมายถึง

หุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ ไม่ เ กิ น 3,968,801,651 หุ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ต าม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 รวมทั้ง หุ้น สามัญ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
อาจต้อ งออกใหม่เ พิ่ ม เติ ม ในกรณี มี ก ารปรับ สิท ธิ ต ามเงื่ อ นไข
ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี ้

สานักงาน กลต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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1.

รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จานวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ที่มีรายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2564
ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เท่ า กั บ 5.00 บาทต่ อ หุ้น โดยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 จะมี อ ายุ ก ารใช้สิ ท ธิ เ ป็ นระยะเวลา 4 ปี
ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ มี เศษของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 เหลือ จากการค านวณตามอัตราส่ว นการจัดสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังนี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

ผู้ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ชื่อใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1)

ชนิดของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จ านวนใบส าคั ญ แสดง ไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย
สิทธิท่อี อกและเสนอขาย
จ านวนหุ้ น ที่ จั ด สรรไว้ ไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) ซึง่ คิดเป็ น
เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ประมาณร้อยละ 33.33 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

วิธีการเสนอขาย / อัตรา
การจัดสรร

บริษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญ
เดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคานวณ
ดังกล่าวให้ตดั เศษทิง้ ทัง้ จานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เหลือจาก
การจัดสรรทัง้ หมด บริษัทฯ จะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
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ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึง่ จะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 บาท

อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุน้
เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 2.
ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จากการคานวณ
(หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้

ราคาการใช้สิทธิ

5.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ

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

วันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 มกราคม 2568

อายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (วันที่ 4 มกราคม 2564 –
3 มกราคม 2568) โดยภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยาย
อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ทั้ง นี ้ หากวัน สุด ท้า ยของอายุข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ตรงกับ
วันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลือ่ นวันดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันสุดท้าย
ของอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

เมื่ อ ครบก าหนด 2 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ได้ในวันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน
ทั้ง นี ้ หากวัน ก าหนดการใช้สิท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ท าการของบริษั ท ฯ ให้เ ลื่อ น
วันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สทิ ธิดงั กล่าว

ระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึง่ ประสงค์ที่จะใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซื ้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในระหว่ า งเวลา 9.00 ถึ ง 15.00 น. ล่ ว งหน้า เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ในกรณีที่
วัน ก าหนดการใช้สิท ธิ ตรงกับ วันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เ ลื่อ นวันกาหนด
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การใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิ ดงั กล่าว
ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการ
ใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ทัง้ นีจ้ ะกาหนด
วันกาหนดการใช้สทิ ธิเป็ นรายไตรมาส
การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ

เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามั ญ ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 แล้ ว จะไม่ ส ามารถยกเลิ ก
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้

ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบีย น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ตลาดรองของหุน้ สามัญ
ที่เกิดจากการใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพ

บริ ษั ท ฯ จะน าหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ตามใบส าคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 นี ้ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้

ผลกระทบจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 มีรายละเอียดดังนี ้
1.

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีการใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็ นหุน้ สามัญครบตามจานวนที่ได้รบั สิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณี
ที่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
และมีผถู้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจานวน จะเกิดผลกระทบต่อ
สิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ สูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้
- จ านวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกและจ าหน่า ย
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ (Qo)
- จ านวนหุ้น สามั ญ ที่ ร องรับ ใบส าคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ จ ะออกและ
เสนอขายในครัง้ นี ้ (Qw)
- ผลกระทบต่ อ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Control Dilution)
Qw / (Qo + Qw)
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11,906,404,956 หุน้
3,968,801,651 หุน้

ร้อยละ 25

2.

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลัง การออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 หุ้น
สามัญของบริษัทฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิ
ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 (5.00 บาท ที่ มูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้
1.00 บาท) สูงกว่าราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
ราคาตลาด เท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง
7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2563 –
4 พฤศจิ กายน 2563) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ซึง่ เท่ากับ 1.51 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท) หรือเสมือนเท่ากับ
3.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท)

3.

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมี
ผลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (Earnings per share dilution) ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 25 ดังนี ้
- จ านวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกและจ าหน่ า ย
11,906,404,956 หุน้
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ (Qo)
- จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ร องรับ ใบส าคัญ
3,968,801,651 หุน้
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ จ ะออกและ
เสนอขายในครัง้ นี ้ (Qw)
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรก่ อนเสนอ
0.06 บาท
ขาย (EPS1)*
Net Profit LTM / Qo
- ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่ง กาไรหลังเสนอ
0.04 บาท
ขาย (EPS2)*
Net Profit LTM / (Qo + Qw)
ร้อยละ 25
- ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส่ ว น แ บ่ ง ก า ไ ร
(Earnings per share dilution)
(EPS1 – EPS2) / EPS1
หมายเหตุ: * คานวณจากกาไรสุทธิ ในส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริ ษั ทฯ ย้ อ นหลั ง 12 เดื อ น (Net Profit LTM) ตั้ ง แต่
งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ
692.7 ล้านบาท
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สิทธิของบริษัทฯ ใน
การเรียกให้ผู้ถอื
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ใช้สิทธิก่อน
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกครัง้ นี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดให้บริษัทฯ สามารถ
เรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ใช้สทิ ธิก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ

เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สทิ ธิ

บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่ อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ น
เหตุก ารณ์ที่ มี ลัก ษณะตามที่ กาหนดไว้ในข้อ กาหนดสิท ธิ ฯ และเงื่ อ นไขของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ ง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทานองเดียวกัน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

เมื่ อ มี ก ารเปลี่ย นแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ฯ อัน เป็ น ผล
มาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าหรือมีการเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ในราคาต่า
เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิฯ
เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทน

เงือ่ นไขอืน่ ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการ
ก าหนดหรือ แก้ไขเปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น และ/หรื อ
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกและการจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ได้ทุกประการ รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
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ได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
สาเร็จ ลุล่ว ง ภายใต้เ งื่ อ นไขของกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ ง และภายใต้ก รอบของ
การอนุ มัติ ข องที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น โดยรายละเอี ย ดดัง กล่า วรวมถึ ง
แต่ไม่จากัดเพียง

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ
พึงได้รับจากการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

(ก)

จั ด เตรี ย มข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ฯ และเงื่ อ นไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 รวมทัง้ กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือ
เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1
ต่อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และหุน้ สามัญที่เกิ ดจากการ
ใ ช้ สิ ท ธิ ซื ้ อ หุ้ น ส า มั ญ ต า ม ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ STARK-W1
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เพื่ อ ให้ก ารออกและการเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
STARK-W1 สาเร็จลุลว่ งทุกประการ

(จ)

จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไป
ตามค าสั่ ง ของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ย น
เสร็จสมบูรณ์

(ฉ)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ STARK-W1 เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มความพร้อ มและสร้า งความยื ด หยุ่ น
ทางการเงิ น ในการขยายธุ ร กิ จ ในอนาคต และส ารองเป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย น
ภายในกิ จ การ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้ น สามั ญ ของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1

ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึง นโยบายเงินปั นผล
ได้รับจากการเพิ่มทุน
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุท ธิ ห ลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุค คลและส ารองตามกฎหมายแล้ว ในแต่ ล ะปี
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน และ
โครงการในการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ จะมีสิทธิ ได้รบั
เงินปั นผลภายหลังจากที่ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้ว
1.2

ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 สมุ ด ทะเบี ย น และผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1
1.2.1

นายทะเบี ยนของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 มี ห น้า ที่ ต ้อ งออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ
STARK-W1 ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกราย สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ที่ ฝ ากไว้กับ ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ นายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 จะระบุชื่อ “ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
แทนในสมุด ทะเบี ย น ทั้ง นี ้ นายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 จะออก
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 หรื อ ออกใบแทนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ตามแบบที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กาหนด

1.2.2

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียน
ที่จะต้องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทัง้ หมด
จะมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าจะครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 (แล้วแต่กรณี)

1.2.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
-

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กรณีท่วั ไป
สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่ อ
เป็ นเจ้า ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในจ านวนที่ ร ะบุ อ ยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย น
ในขณะนัน้ ๆ หรือในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เว้นแต่จะได้มี การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 (ซึ่ ง สามารถใช้ ยั น กั บ บริ ษั ท ฯ ได้ ต ามข้ อ 1.3) เกิ ด ขึ ้น แล้ ว ในวั น
ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งข้า งต้ น ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
จะตกได้แก่ผรู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
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-

ผูท้ รงสิทธิ ในกรณี ที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
แทน
สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุค คล ในจานวน
ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบี ยนภายใต้ชื่ อ “ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์” ในขณะนัน้ ๆ หรือใน
วันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกได้แก่บคุ คลหรือนิติบคุ คลที่
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์วา่ เป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในจานวนที่ศนู ย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยจานวนดังกล่าว
จะต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า จ านวนรวมของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในชื่ อ ของ
ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ที่ ร ะบุอ ยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นในขณะนั้น ๆ หรื อ ในวัน แรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียนในกรณี ที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1

1.2.4

ในกรณี ที่ ผู้ท รงสิ ท ธิ ป ระสงค์ที่ จ ะถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ด้ว ยตนเอง แทน
การฝากใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ให้ผทู้ รงสิทธิ แจ้งต่อ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 มีหน้าที่ตอ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผทู้ รงสิทธิในใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ ฝากไว้กับ ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์แ ละลงทะเบี ย นให้ผู้ท รงสิทธิ
ในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ในสมุดทะเบียนตามจานวนที่ระบุในสมุดทะเบียนหรือจานวนที่ได้รบั แจ้งจากศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ในกรณีที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ได้เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1) ทั้ง นี ้ เมื่ อ ได้มี ก ารออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 และลงทะเบี ย น
ดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะแก้ไขจานวนรวมของ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ ลงทะเบี ย นในสมุด ทะเบี ย นไว้ใ นชื่ อ ของศูน ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อ
ของผูท้ รงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ออกจากส่วนจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ อ อกให้แ ก่ ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์นั้น หากนายทะเบี ย นของ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ ไ ด้ท าการแก้ไ ข (ไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุใ ดก็ ต าม) ให้ถื อ ว่า
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 มี จ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ที่ได้แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และลงทะเบียนไว้ในชื่อของ
ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว
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1.3

การใช้สิทธิและเงือ่ นไขการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.3.1

วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 สามารถใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ
ต า ม ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ STARK-W1 ไ ด้ เ มื่ อ ค ร บ ก า ห น ด 2 ปี นั บ จ า ก วั น ที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้
ในวัน ท าการสุด ท้า ยของทุก ไตรมาส (เดื อ นมี น าคม มิ ถุน ายน กัน ยายน และธัน วาคม)
ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทัง้ นี ้ หากวันกาหนดการ
ใช้สิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ท าการของบริ ษั ท ฯ ให้เ ลื่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ดัง กล่า วเป็ น
วันทาการก่อนหน้าวันใช้สทิ ธิดงั กล่าว โดยวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันที่ 31 มีนาคม
2566 และกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ 3 มกราคม 2568

1.3.2

การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถ
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ที่ เ หลื อ และไม่ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ ภ ายในวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ครั้ง สุด ท้า ย บริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ ป ระสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ดั ง กล่ า ว และให้ถื อ ว่ า ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 นั้น ๆ สิ ้น สภาพ
โดยไม่มีการใช้สทิ ธิ

1.3.3

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ซึ่ ง ประสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 เพื่ อ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ จะต้อ งแจ้ง ความจ านงในการใช้สิทธิ
ระหว่ า งเวลา 9.00 ถึ ง 15.00 น. ล่ ว งหน้ า เป็ นระยะเวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า 15 วั น ก่ อ น
วันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ในกรณี ที่วันกาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษั ท ฯ ให้เ ลื่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ดัง กล่ า วเป็ นวั น ท าการสุด ท้า ยก่ อ นหน้า
วัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ดัง กล่า ว ยกเว้น การแสดงความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุด ท้า ย
ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ในระหว่าง 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย
ทัง้ นี ้ จะกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิเป็ นรายไตรมาส
ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
เพื่ อ พั ก การโอนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 21 วั น ก่ อ นวั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ
โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะขึ น้ เครื่ อ งหมาย SP เพื่ อ ห้า มการซื อ้ ขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน โดยในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพัก
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การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันแรกตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้เลือ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกเป็ นวันทาการก่อนหน้า
อนึ่ ง บริ ษั ท จะแจ้ ง ข่ า วเตื อ นเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาการแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ
วันกาหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันที่ขนึ ้ เครือ่ งหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ ขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 รายละเอี ยดบัญชี ธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล อิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ล่ว งหน้า ไม่น ้อ ยกว่ า 30 วัน ก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิท ธิ พร้อ มทั้ง
จะส่ง จดหมายลงทะเบี ยนถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 ตามรายชื่ อที่ ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เช่นกัน
1.3.4

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุด ทะเบี ย น
ซึง่ ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ STARK-W1 และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
จะกาหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาด
ในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 จะเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทฯ สงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
โดยจะแจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ทราบผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และจะแจ้ง ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน กลต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
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1.3.5

ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ
บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษั ท ฯ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นตั ว แทนของบริ ษั ท ฯ
ในการรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ แ ละรับ ช าระเงิ น ค่ า จองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถ
ติดต่อใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ ดังต่อไปนี ้
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณี ย า เซ็ น เตอร์ ชั้น ที่ 16 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2680-5800
ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ และ/หรื อ
สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3.6

ขัน้ ตอนการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บ ไซต์
ของบริษัท (www.starkcorporation.com) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุน ได้ที่ บ ริษั ท ฯ หรือ ตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ ตามระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามที่ระบุในข้อ 1.3.3 ข้างต้น
ในกรณี ที่ ใ บส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 อยู่ ใ นระบบไร้ใ บหลั ก ทรั พ ย์ (Scripless)
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ต ้อ งการใช้สิ ท ธิ ต ้อ งแจ้ง ความจ านงและกรอก
แบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(ก)

ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่
โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ตอ้ งการ
ใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น
นายหน้า ซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ (Broker) ของตน และบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ดัง กล่า ว
จะด าเนิ น การแจ้ง กับ ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ขอถอนใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
STARK-W1 จากบัญ ชี “บริ ษั ท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
เพื่ อ ผู้ฝ าก” โดยศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์จ ะด าเนิ น การออกใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เพื่ อ ใช้เ ป็ น หลัก ฐานประกอบการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ
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(ข)

ในกรณี ที่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ มี บัญ ชี ซื ้อ ขายหลัก ทรั พ ย์
โด ย ใ บส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 อ ยู่ กั บ ศู น ย์ ร ั บ ฝาก หลั ก ทรั พ ย์ ใ น
“บัญชี บริษัท ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ตอ้ งการ
ใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จาก “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์”
โดยศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์จ ะด าเนิ น การออกใบแทนใบส าคั ญ แส ดงสิ ท ธิ
STARK-W1 เพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลั ก ฐานประกอบการใช้ สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ของบริษัทฯ

ผู้ถื อ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 (ทั้ง ที่ ถื อ เป็ นใบสาคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 และ
ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ จะต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยต้องดาเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ดังนี ้
(ก)

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน
และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
และส่งให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ

(ข)

ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 หรื อ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ก าหนด ซึ่ง ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1
ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ
และหนังสือมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นมารับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ฉบับใหม่
สาหรับ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ ยัง ไม่ได้ใ ช้สิท ธิ (ถ้า มี ) และส่ง ให้แ ก่
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ

(ค)

ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และ
ส่งหลักฐานการชาระเงินให้แก่ บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
โดยผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ป ระสงค์จ ะใช้ สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น จะต้อ ง
(1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภท กระแสรายวัน ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
สาขาสานักสาทร ชื่อบัญชี “บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น เพื่อ รองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)” เลขที่บญ
ั ชี
601-303-880-2 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงิ นที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
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(2) ช าระเป็ นเช็ ค บุ ค คล แคชเชี ย ร์เ ช็ ค ดร๊ า ฟท์ ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได้ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิ โดยเช็ค
บุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ 3 วันทาการ
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)” พร้อมระบุ
ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
(3) ชาระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ จะเป็ นผูก้ าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ
หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรียกเก็ บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใด ๆ
ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัท ฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 พร้อมกับเช็ค แคชเชี ยร์เช็ค
หรือ ดร๊า ฟท์ที่ เ รีย กเก็ บ เงิ น ไม่ได้คื น ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1
ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 นั้น ๆ สิ น้ สภาพลงโดยไม่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ซึ่ง บริษั ท ฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
(ง)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือ
ภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

(จ)

หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
หรื อ ส าเนาบั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง
ไม่ห มดอายุ (ในกรณี มี ก ารเปลี่ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุล
ซึ่ง ท าให้ชื่ อ /ชื่ อ สกุล ไม่ต รงกับ ใบสาคัญ แสดง
สิ ท ธิ STARK-W1 ให้ แ นบเอกสารที่ อ อกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว

: สาเนาใบต่า งด้า ว หรือ สาเนาหนัง สือ เดิ น ทาง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: (ก) ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ ก ระทรวง
พาณิ ช ย์ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ นก่ อ นวั น
กาหนดการใช้สทิ ธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผูม้ ีอ านาจที่มีชื่ อปรากฏอยู่ใน
หนั ง สื อ รับ รองบริ ษั ท นั้น และประทั บ ตรา
สาคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี) และ
(ข) สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3)
(ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

4) นิติบคุ คลต่างด้าว

: (ก) ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นจัด ตั้ง นิ ติ
บุค คล และ/หรือ หนัง สือ รับ รองนิ ติบุคคล
พร้อ มลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองส าเนาถูก ต้อ ง
โดยกรรมการผู้มี อ านาจและประทับ ตรา
สาคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี) และ
(ข) สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4)
(ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารตามข้ อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่ ง
ผูม้ ีอานาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถู ก ต้อ งแล้ว จะต้อ งได้ร ับ รองลายมื อ ชื่ อ
โ ด ย Notary Public แ ล ะ มี อ า ยุ ไ ม่ เ กิ น
6 เดือน ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ

1.3.7

จ านวนหน่วยของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ ข อใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ จะต้องเป็ น
จานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย
มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.
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1.3.8

จานวนหุน้ สามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ
ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิ
ในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วย
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 คูณด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ
และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ แล้วทาให้มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัทฯ หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงิน
ที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือเงิ น
ที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.3.9

หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รบั เอกสารแจ้งความจานง
ในการใช้สิ ท ธิ ต ามข้อ 1.3.6 (จ) ไม่ ค รบถ้ว นหรื อ ไม่ ถู ก ต้อ ง หรื อ จ านวนเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ หรือ
บริษัท ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กรอกลงในแบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือติดอากรแสตมป์
(ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ทาการแก้ไข
ให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้ สิ ท ธิ จะจั ด ส่ ง เงิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 คื น ให้ แ ก่
ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ
ตามวิธีการและเงื่ อนไขที่กาหนดโดยบริษัท ฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ชาระเงิ นในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ มีสทิ ธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่ง
ต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิจะเห็นสมควร โดย
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ก)

ถื อ ว่ า การแจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ STARK-W1
สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ หรือ

ข)

ถือว่าจานวนหุน้ สามัญที่จองซือ้ มีจานวนเท่ากับจานวนเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ
ตามราคาการใช้สทิ ธิ หรือ

ค)

ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ
และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนใน
การใช้สิท ธิ ภายในระยะเวลาดัง กล่า ว บริษั ท ฯ หรือ ตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านง
ในการใช้สิท ธิ จะถื อ ว่า การแจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ สิน้ สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มี
การใช้ สิ ท ธิ บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ตั ว แทนรั บ แจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ
จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ จะส่งเงิน
ที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีดอกเบีย้ คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยจะถือว่าไม่มี
การใช้สิทธิ ดังกล่าวหรือไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรือเงิ น
ที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ จะถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สละสิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
1.3.10 เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ ได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่ อ นไขการแจ้ง ความจ านงการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ กล่า วคื อ ได้ส่ง มอบทั้ง ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมทัง้ หลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.6 จ) และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วน
สมบู ร ณ์ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 จะไม่ ส ามารถเพิ ก ถอนการใช้สิ ท ธิ ไ ด้
เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
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1.3.11 เมื่ อ พ้น ก าหนดวั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั้ง สุ ด ท้า ยแล้ว แต่ ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ยังมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิ ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะใช้สทิ ธิใด ๆ ไม่ได้อีก
1.3.12 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับตัง้ แต่วันที่บริษัทฯ ได้รบั
ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดาเนินการให้นายทะเบียนผูถ้ ื อหุน้
ของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ใช้สิทธินนั้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้
สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ตามจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ค านวณได้จากการ
ใช้สทิ ธินนั้
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิ
หุน้ สามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสิทธิและ
สถานะเท่าเทียมกับหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้ แต่วนั ที่
มีการจดแจ้งชื่ อของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือผูร้ บั สิทธิ แทนเป็ นผู้ถื อ หุ้น
ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเนื่องจากการออกหุน้ สามัญใหม่ จากการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
1.3.13 ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาเนินการชดใช้
ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ น้ ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ไม่ สามารถใช้สิ ท ธิ ได้
ตามข้อ 6
อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญเพียงพอ ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เป็ นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ เพราะมี
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
2.

เงือ่ นไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ และ/หรื อ อั ต ราการใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
(หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนการปรับอัตราการใช้สทิ ธิ) ตลอดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
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2.1

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือ
แบ่งแยกหุน้ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่
วันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งการปรับสิทธิ นีท้ าเพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รบั หุน้ จานวนเท่าเดิม เสมือนว่า
ไม่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x (Par 1)
Par 0
อัตราการใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

โดยที่

2.2

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ใ ห้กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ ประชาชนทั่ว ไป
และ/หรือบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาสุ ทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึง่ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ
และอัต ราการใช้สิท ธิ จ ะมี ผ ลบัง คับ ทัน ที ตั้ง แต่ วัน แรกที่ ผู้ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ร ับ สิท ธิ
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม (Right Offering) และ/หรื อ วัน แรกของการเสนอขายหุ้น สามัญ
ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ หมดที่บริษัท ฯ จะได้รบั
จากการเสนอขายหุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี)
หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ" ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ทัง้ หมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัท ฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
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“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มี
การซือ้ ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
เพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุ ติ ธ รรม” หมายถึ ง ราคาที่ ป ระเมิ น โดยที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ส านั ก งาน กลต. ให้
ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ และได้ ร ับ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
(Record Date) กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อน
วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจากัด
แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
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BX

2.3

คือ

จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์
นัน้ (ถ้ามี) ทัง้ จากการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป
และ/หรือบุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนั้ มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือ
ให้สิ ท ธิ ใ นการซื ้อ หุ้น สามัญ เช่ น หุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้น สามัญ
(“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก
ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ” ดัง กล่ า วต่ า กว่ า ร้อ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่ อ หุ้ น ของหุ้ น สามั ญ
ของบริษัทฯ”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญ
จะไม่ได้รบั สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้
สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณี ที่เป็ น
การเสนอขายให้กับ ผู้ถือ หุ้น เดิม (Right Offering) และ/หรือ วัน แรกของการเสนอขายหลัก ทรัพย์
ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
กรณี เ สนอขายให้กับ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรือ กรณี ที่ เ ป็ น การเสนอขายให้แ ก่ บุค คลในวงจากัด
แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัทฯ
จะได้ร ับ จากการขายหลัก ทรัพ ย์ที่ให้สิท ธิ ที่ จะแปลงสภาพ / เปลี่ย นเป็ น หุน้ สามัญ หรือ ให้สิทธิ ใน
การจองซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั
จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้
ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินนั้
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ" ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ทัง้ หมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัท ฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์
ที่ อ อกใหม่ ใ ด ๆ ที่ ใ ห้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเปลี่ ย นเป็ นหุ้น สามั ญ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นการซื ้อ หุ้น สามั ญ
สาหรับ กรณี ที่ เป็ น การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือ หุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิ
ในการซื อ้ หุ้น สามัญ ส าหรับ กรณี ที่ เ ป็ น การเสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ /หรื อ กรณี ที่ เ ป็ น
การเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x [(A x MP) + BX]
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(2)

[MP x (A + B)]
อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่

2.4

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ และได้ ร ับ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
(Record Date) กรณีเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสทิ ธิ
ที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้
สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์
ใด ๆ ที่ ใ ห้สิท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ / เปลี่ย นเป็ น หุ้น สามัญ ได้ หรือ ให้สิท ธิ ใ น
การจองซื อ้ หุ้น สามัญ ส าหรับ การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ
เสนอขายประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด
รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้
หรือให้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงิ นปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ
ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงราคาการใช้สิ ท ธิ และอัต ราการใช้สิ ท ธิ จ ะมี ผ ลบัง คับ ทัน ที ตั้ง แต่ วัน แรกที่
ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสทิ ธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย XD)
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(1)

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x A
(A + B)
อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่

2.5

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั หุน้ ปั นผล (Record Date)

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวมของ
บริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว หลังจากหักขาดทุนสะสม เงินทุนสารองตามกฎหมาย
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและภาษี เงินได้จากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่าง
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญ
จะไม่มีสทิ ธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย XD)
“วั น ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิ ในเงิ นปั นผล (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
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โดยที่

2.6

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้

R

คือ

เงิ นปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวมของ
บริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เสียสิทธิ
และประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ดังกล่าวข้างต้น
บริษั ทฯ มี สิทธิ พิ จารณาเพื่ อก าหนดการเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้สิ ทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิ ทธิ
ใหม่ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ ) อย่างเป็ นธรรม
โดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณา
นัน้ เป็ นที่สดุ
ทั้ง นี ้ใ นกรณี ก ารปรับ สิ ท ธิ ข ้า งต้น ให้บ ริ ษั ท ฯ แจ้ง ให้ส านัก งาน กลต. ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา
15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิดงั กล่าว

2.7

การคานวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เป็ นอิสระ
ต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี ้
คื อ ข้อ 2.1 ข้อ 2.5 ข้อ 2.4 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 โดยในแต่ ล ะล าดับ ครั้ง ที่ มี ก ารค านวณ
การเปลีย่ นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง

2.8

การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิ ทธิ และอัตราการใช้สิ ทธิ ตามข้อ 2.1 ถึ งข้อ 2.6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี
การรวมหุน้
ส าหรั บ การค านวณจ านวนเงิ น จากการใช้ สิ ท ธิ จะค านวณจากราคาการใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลั ง
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ โดยจานวนหุน้ สามัญคานวณได้จาก
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่แสดง
ความจ านงการใช้สิ ท ธิ เมื่ อ ค านวณได้จ านวนหุ้น ออกมาเป็ นเศ ษหุ้น ให้ตัด เศษของหุ้น นั้น ทิ ง้
ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้จากการใช้สทิ ธิมีเศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้
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ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ที่คานวณ
ตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่ จ ะปรับ ราคาการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ เ พี ย งเท่ า กั บ มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ้น สามัญ เท่ า นั้น ส าหรับ อัต รา
การใช้สทิ ธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สทิ ธิที่คานวณได้ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 เช่นเดิม

3.

2.9

บริ ษั ท ฯ อาจท าการปรับ ราคาการใช้สิ ท ธิ ค วบคู่ กั บ การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ หม่ ท ดแทน
การปรับอัตราการใช้สทิ ธิก็ได้

2.10

การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 และ/หรือ การออก
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ใหม่ท ดแทนการปรับอัต ราการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.9 บริษั ท ฯ จะด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้ งมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคานวณ
ราคาการใช้สิท ธิ ใ หม่ อัต ราการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ วัน ที่ ก ารปรับ สิท ธิ มี ผลบัง คับ และจ านวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายในวันทาการก่อนวันที่
การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสานักงาน กลต.
และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิ
มีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกาหนดสิทธิ ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และ
จะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิ ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ
สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิ ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการ
ของสถานที่ดงั กล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิฯ
3.1

การแก้ไ ขในส่ว นที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 โดยชัด แจ้ง หรื อ ที่ ต ้อ ง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกาหนดสิทธิ ฯ นี ้
บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ฯ ได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากที่ประชุม
ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในกรณี ที่ เ ป็ นการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ฯ
ในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชัดแจ้งหรือในส่วนซึง่
ไม่ทาให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้อยลงหรือเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือข้อบังคับของสานักงาน กลต.
ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
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3.2

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิฯ ในกรณีอื่น
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ฯ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ
และที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึง่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3.

เงื่อนไขในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ฯ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ฯ ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรื อ กฎเกณฑ์ใ ดของส านัก งาน กลต. รวมทั้ง ที่ จ ะมี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ภา ยหลัง
เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รบั การผ่อนผัน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งให้สานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ทราบถึ ง การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ฯ และจัด ส่ง ข้อ ก าหนดสิท ธิ ฯ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ฯ ตามข้อ
3.1 หรือ 3.2 (แล้ว แต่กรณี ) และบริษั ท ฯ จะแจ้ง ให้ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึง
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ฯ ดัง กล่า วในข้อ 3.1 หรื อ 3.2 ผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข อง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในวัน เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ แจ้ง ส านัก งาน กลต. ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
เป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนด
สิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สิ ท ธิ (ถ้า มี ) เพื่ อ ให้ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสาเนา
ข้อกาหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว

4.

การประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
4.1

บริษัทฯ มีสิทธิ เรียกประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ
ต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึง่ โดยเร็ว
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ ฯ ในสาระสาคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2 หรือ

(ข)

หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 อย่ า งเป็ นนัย ส าคัญ หรื อ ความสามารถของบริ ษั ท ฯ ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่
ตามข้อกาหนดสิทธิฯ
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ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ด าเนิ น การจัด การประชุม ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ บ ริ ษั ท ฯ ทราบว่า เกิ ด
เหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดง STARK-W1
ที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะต้อง
จัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การร้องขอ
จากผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ดัง กล่า วนั้น โดยหากบริษั ท ฯ ไม่จัด การประชุม ภายใน
กาหนดเวลานัน้ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถจัดประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ได้เอง
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่ อ ก าหนดสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในการเข้า ร่ว มประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ทัง้ นี ้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาการขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้ ขาย) 3 วันทาการก่อน
วันปิ ดสมุดทะเบียน หรือภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด
4.2

ในการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ร้องขอ ให้บริษัทฯ จัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา
ผู้ที่ ข อให้เ รีย กประชุม และเรื่อ งที่ จ ะพิ จ ารณาในที่ ป ระชุม และจัด ส่ง ให้ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 แต่ ล ะราย ตามรายชื่ อ และที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย น และแจ้ ง ผ่ า นทาง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

4.3

ในการประชุ ม ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ซึ่ ง มี สิ ท ธิ
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวจะต้องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ
กาหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผูท้ ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริม่
การประชุม
ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 หมายถึ ง ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ซึ่ ง ปรากฏรายชื่ อ ในสมุด ทะเบี ย น
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ที่ มี ส่ว นได้เ สี ย ซึ่ ง จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในข้อ พิ จ ารณาอัน ใดซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
จะพิจารณาลงมติ
ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ มี ส่ว นได้เ สีย ตามข้อ นี ้ หมายถึ ง ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ
STARK-W1 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรือ่ งที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
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4.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ถืออยูโ่ ดยใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

4.5

ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จัดขึน้ โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท
หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษั ท ท า หน้า ที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เข้าร่วมการประชุม
เลือ กบุค คลใดบุค คลหนึ่ง ที่ ม าเข้า ร่ว มประชุม ท าหน้า ที่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุม โดยที่ ทั้ง สองกรณี
ประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าด

4.6

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 และ/หรื อ ผู้ร ับ มอบฉั น ทะมาประชุ ม รวมกั น ได้ไ ม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 25
ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบ
องค์ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม เมื่ อ ล่ว งเวลานัด ไปแล้ว 45 นาที ยัง มี ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
STARK-W1 เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรียก
ประชุมเป็ นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า
ใน 14 วันนับจากวันกาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครัง้ แรก และให้บริษัทฯ
ด าเนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยั ง ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ทุ ก รายและ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ในครัง้ แรก ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก

4.7

มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

4.8

มติ ใ ด ๆ ของที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ให้ถื อ ว่ า มี ผ ลผูก พัน ผู้ถื อ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกรายไม่วา่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วย
หรือไม่ก็ตาม

4.9

ภายหลัง จากการประชุ ม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 บริ ษั ท ฯ จะแจ้ง มติ ข องที่ ป ระชุม
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ให้ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ทราบผ่ า นทาง
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว
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5.

4.10

บริษัทฯ จะดาเนินการจัดทาบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สานักงานใหญ่
ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่ อ โดยประธานที่ ประชุมให้ถือเป็ น หลักฐานอันสมบูร ณ์
ของกิจการทัง้ หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติทงั้ หลายได้กระทาโดยถูกต้อง
และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

4.11

ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ และ
ที่ ป รึก ษากฎหมายของบริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้า ร่ว มประชุ ม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้

4.12

บริษัทฯ จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ทัง้ หมด

4.13

บริษั ท ฯ จะแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อ ก าหนดสิทธิ ฯ ตามมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1
นับตัง้ แต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ฯ เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี ้

4.14

กรณี ไ ม่ ส ามารถจั ด ประชุ ม ได้ ทั น ภายในอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ให้ ถื อ ว่ า
การดาเนินการประชุมสิน้ สุดลงและไม่มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
5.1

การโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ มิ ไ ด้ฝ ากไว้กับ ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก)

การโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1ระหว่ า งผู้โ อนและผู้ร ับ โอน การโอนใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ STARK-W1 จะสมบูร ณ์เ มื่ อ ผู้โอนใบสาคัญ แสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่ง เป็ น ผูท้ ี่
สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามจานวนที่จะทาการโอน
หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผูท้ ี่ปรากฏชื่อ
ดัง กล่า ว (แล้ว แต่ก รณี ) ได้ส่ง มอบใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ให้แ ก่ ผู้ร ับ โอนโดย
ลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ดว้ ย
(1)

ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผูร้ บั โอนกับบริษัทฯ การโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใช้ยนั กับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของ
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ได้ร ับ ค าขอลงทะเบี ย นการโอนใบส าคั ญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 พร้อ มทั้ง ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ ผู้ร ับ โอน
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ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ได้ลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น ผู้ร ับ โอนในด้า นหลัง ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ ครบถ้วนแล้ว
(2)

(ข)

5.2
6.

ผลของการโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ระหว่ า งผู้ร ับ โอนกั บ บุ ค คล
ภายนอก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่
ของนายทะเบี ย นของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ในวั น และเวลาท าการของ
นายทะเบียน และจะต้องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 กาหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ ครบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ข ้า งต้น พร้อ มทั้ง หลัก ฐานอื่ น ๆ ที่ ยื น ยัน ถึ ง
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
และหลัก ฐานอื่ น ๆ ตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
อย่างไรก็ ดี นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีสิทธิ ปฏิเสธไม่ร ับ ค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หากนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 เห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
6.1

บริษัทฯ จะชดใช้คา่ เสียหายให้เฉพาะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มาแจ้งความจานงที่จะใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่
บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว สามารถคานวณได้ตามที่กาหนด
ในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และข้อจากัด
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามข้อ 14

6.2

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้แก่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 30 วัน
นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คค่าเสียหายทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุ
ไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ได้ร ับ เงิ น คื น แล้ว โดยชอบและผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้อ งดอกเบี ย้
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
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6.3

การค านวณค่า เสี ย หายที่ บ ริ ษั ท จะชดใช้ใ ห้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ตามข้อ 6.1
มีสตู รการคานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่
B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตามอัตราการใช้สิทธิ
ที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในวันกาหนดการใช้สิทธิซงึ่ ผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 มาแสดงความจานงการใช้สทิ ธิ

EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือราคาการใช้สิทธิที่มีการ
ปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

ทัง้ นี ้ การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนีใ้ ห้ถือเป็ นสิน้ สุด โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตกลง
ที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ เพิ่มเติม
6.4

7.

8.

ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นคนต่างด้าว และไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ เนื่องจากข้อจากัดในเรือ่ งอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดาเนินการอื่นใดให้แก่ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ซึ่ ง เป็ นคนต่ า งด้า ว และผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ซึ่ ง เป็ น
คนต่างด้าวดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้คา่ เสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วาคม 2563 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 11,906,404,955.50
บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนจ านวน
3,968,801,652 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1.00 บาท รวมทั้ ง สิ ้น 3,968,801,652 บาท เพื่ อ รองรั บ
(1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 1 หุน้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(2) การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิม ของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ จานวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
จานวนหุน้ รองรับ

ไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

1.00 บาท

ราคาการใช้สทิ ธิ หุน้ ละ

5.00 บาท
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(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ภายหลัง จากที่ บ ริษั ท ฯ ด าเนิ น การจดทะเบี ยนหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ดัง กล่า วเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่
วัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้หุ้น สามัญ ดัง กล่ า วสามารถท าการซื ้อ ขาย ได้ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ
9.

การดาเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
หากมีหุน้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท
จะเสนอผ่ า นที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่ ร ะบุไ ว้ใ น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน กลต. ที่เกี่ยวข้อง

10.

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ท่เี กิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
สิทธิ ของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกในครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ
และสภาพเหมื อ นหุ้น สามัญ เดิ ม ของบริษั ท ฯ ที่ อ อกไปก่ อ นหน้า นี ้ ซึ่ง รวมทั้ง สิท ธิ ใ นการรับ เงิ น ปั น ผลหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
และนายทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ได้จ ดแจ้ง ชื่ อ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวันกาหนดให้สิทธิ ในเงินปั นผลหรือประโยชน์อื่นใด
แก่ผูถ้ ื อหุน้ ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว และนายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ได้จดแจ้งชื่ อของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ในสมุดทะเบียนของผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้

11.

สถานภาพของผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่อยูร่ ะหว่างการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
สถานะของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ อ ยู่ร ะหว่า งวัน ที่ ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 แสดง
ความจานงใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ที่ยงั ไม่ได้แสดงความจานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุน
ชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ข้างต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้ทาการใช้สทิ ธิแล้วอาจได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกหุน้
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สามัญ ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 โดยเร็ ว ที่ สุด ตามจ านวนที่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 สมควรจะได้รบั หากราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นนั้
มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
12.

วิธีการส่งมอบที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
12.1

หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะขอรับเป็ นใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ใช้สิทธิ แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียน ภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ในกรณี นี ้ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไม่สามารถขายหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจาก
ที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

12.2

หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับเป็ นใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จะด าเนิ น การน าหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ฝ ากไว้กับ “บริ ษั ท ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่
บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ภายใน 7 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี ้
ผู้ ถื อ ใ บส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 จ ะ สา ม ารถ ขายหุ้ น สามั ญ ที่ เ กิ ดจ ากการใช้ สิ ท ธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ทาการ
ซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีนี ้ ชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
ที่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ประสงค์จ ะฝากหุ้น สามัญ ไว้ใ นบัญ ชี ห ลัก ทรัพ ย์ดังกล่าว
มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ตามข้อ 12.1 แทน

12.3

หากผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จ านวนหุ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวไว้ในบัญชี ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่
ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ภายใน 7 วั น ท าการนั บ จากวั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ
หน้า 35

เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ได้รบั หุน้ จากการใช้สทิ ธิตอ้ งการขายหุน้ จะต้องถอนหุน้ ออก
จากบัญ ชี 600 ดัง กล่า ว โดยต้อ งติ ด ต่ อ ผ่ า นบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ท่ ัว ไป ซึ่ ง อาจจะมี ค่ า ธรรมเนี ย มใน
การด าเนิ นการตามที่ ศูนย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ บริษั ทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก าหนด ในกรณี นี ้
ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 จะสามารถขายหุ้ น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทาการซือ้ ขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
13.

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เสร็จสิน้ ลง

14.

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และข้อจากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขอ้ จากัดการใช้สทิ ธิ และมีขอ้ จากัด
อันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ก)

บริษั ทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ ผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ เป็ นคนต่างด้าว
ซึ่งได้ดาเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2 หากการใช้สิทธิดงั กล่าว
จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัทฯ

(ข)

หากข้อ จ ากัด ตามข้อ (ก) ข้า งต้น มี ผลท าให้ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ที่ เ ป็ น ต่า งด้า ว
ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ได้ตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือ
ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็ นคนต่างด้าวดังกล่าว
โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธินนั้ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ

(ค)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็ นต่างด้าวจะไม่ได้รบั การชดเชยหรือชดใช้ไม่วา่ ในรู ปแบบใด
จากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ได้โ ดยมี ส าเหตุม าจากข้อ จ ากัด เรื่ อ งอัต ราส่ว นการถื อ หุ้น
ของคนต่างด้าวข้างต้น
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15.

ผลบังคับข้อกาหนดสิทธิฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกาหนดสิทธิ ฯ ฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไปจนถึงวันกาหนด
การใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย โดยข้อกาหนดสิทธิฯ นีจ้ ะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ
ในข้อกาหนดสิทธิฯ นีข้ ดั หรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย ให้ใช้ขอ้ ความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิ ฯ นี ้ ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

-นายชินวัฒน์ อัศวโภคีลงชื่อ __________________________
(นายชินวัฒน์ อัศวโภคี)

-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศลงชื่อ __________________________
(นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ)
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