
 

         วนัท่ี 12 มกราคม 2564 

เรือ่ง น าส่งเอกสารเก่ียวกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 

1. หนงัสือแจง้การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) 

2. ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) 

3. ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2563 ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) จ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  

เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน

ไมเ่กิน 3,968,801,651 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 นัน้ 

ในอัตราส่วน 3 หุน้สามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือ 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิท ธิ ได้รับการจัดสรร ใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 (Record Date) คือ  วันที่  4 มกราคม 2564 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบไุว้

ในหนังสือรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดของการออกและจัดสรร ใบส าคัญแสดงสิทธิ  

STARK-W1 ปรากฏตามหนงัสือแจง้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่สง่ที่มาดว้ย 1) ใบแจง้ความจ านง

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาดว้ย 2) และขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อก 

และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 (สิ่งที่ส่งที่มาดว้ย 3) เพื่อใหท้่านไดพ้ิจารณาขอ้มูลรายละเอียดและเง่ือนไข 

ของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ตอ่ไป 

 หากมีค าถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท 

โทร. (+66) 2 680 5800 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

      -นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ- 
        นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ 
                     กรรมการ 



หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ 
ของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1)  

1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

ชื่อหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

 

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

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
STARK-W1 

ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 3,968,801,651 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ  
STARK-W1 

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

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม 
ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 1 หนว่ย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณ
ดังกล่าวให้ตัดเศษทิง้ทั้งจ านวน  ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เหลือจาก 
การจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯจะท าการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1  
ส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
ในจ านวนเทา่ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หนว่ยละ 0.00 บาท 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามัญบริษัทฯ ได ้1 หุน้  
เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 จากการค านวณ  
(หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

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

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

เมื่ อครบก าหนด 2 ปี  นับจากวันที่ ออกใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1  
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ได้ในวันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน 

ทั้งนี  ้หากวันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อน 
วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ STARK-W1 ในระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ลว่งหนา้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ 
วนัก าหนดการใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการ  
ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว  
ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงใน  
การใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
ทัง้นีจ้ะก าหนดวนัก าหนดการใชส้ทิธิเป็นรายไตรมาส 

สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 
STARK-W1 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่  518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่  16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี   
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 02-680-5800 

โทรสาร: 02-680-5899 

Website: http://www.starkcorporation.com 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือ 
สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

http://www.starkcorporation.com/


การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 แล้ว  จะไม่สามารถยกเลิก 
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิดงักลา่วได ้

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 

บริษัทฯ จะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

บรษัิทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิตามเง่ือนไข
ในการปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตุการณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เ สนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 หรอืเหตกุารณอ์ื่นใดในท านองเดียวกนั เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เมื่อบรษัิทฯ มีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 

(ค) เ มื่ อบริ ษั ทฯ  มี กา ร เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่ าหรือ 
มีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในราคาต ่า  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนด
สทิธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าให้ผลประโยชน์ 
ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 จะได้รับเมื่อ 
มีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ STARK-W1 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 แทน 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรอื บคุคลอื่นใดซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



หรอื ประธานกรรมการ หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจในการก าหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับ 
การออกและการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1 ไดทุ้กประการ รวมทัง้ 
มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อให้ 
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ส าเร็จลุล่วง ภายใต้
เ ง่ื อน ไขของกฎหมายที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง  และภาย ใต้ก รอบของกา ร อนุมัติ 
ของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) จัด เตรียมข้อก าหนดสิท ธิและเ ง่ื อนไขของใบส าคัญแสดงสิท ธิ   
STARK-W1 รวมทัง้ ก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือ
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 และหุน้สามญัที่เกิดจากการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

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

(ฉ) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

วัตถุประสงคข์องการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิ STARK-
W1 และประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะ
พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิม่
ทุนในคร้ังนี ้

บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินท่ีไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน 
ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  
เมื่อมีการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 



ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับ
จากการเพิ่มทุน 

นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี 
(โดยมีเ ง่ือนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี ้ ขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน 
และโครงการในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบรษัิทฯ  

สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 ที่ ได้ใช้สิท ธิซื ้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิ 
ไดร้บัเงินปันผลภายหลงัจากที่ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 

2. การจอง การจดัจ าหน่าย และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) 

2.1 วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ รุ่นที ่1 (STARK-W1) 

 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครัง้นี ้มิไดด้  าเนินการผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย  
เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน  

  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีช่ือปรากฏ 
ในวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record Date) กล่าวคือ  
วันที่ 4 มกราคม 2564 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่ได้ก าหนดวิธีการเสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 

2.1 วันและวิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่  1 
(STARK-W1) 

 เนื่องจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครั้งนี  ้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีก าหนดวนัและวิธีการจองซือ้และการช าระเงิน 
คา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 1 (STARK-W1)  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

ข้อก าหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกและ 
ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

รุ่นที ่1 (STARK-W1) 



 

หนา้ 1 

ข้อก าหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถอืใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ 
ของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ข้อก าหนดสทิธิฯ”) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  รุ่นที่ 1 (STARK-W1) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1”)  ออกโดยบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่ น จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ ”)  
ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสิ ท ธิ  STARK-W1 จ า นวน ไม่ เ กิ น  3,968,801,651 หน่ ว ย  เ พื่ อ จัดส ร ร ให้แ ก่ ผู้ ถื อหุ้น เ ดิ ม ของบริ ษั ทฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย  
โดยมีราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากบั 5.00 บาทต่อหุน้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายกุารใชส้ิทธิ
เป็นระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทั้งนี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 เหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดยบรษัิทฯ ไดอ้อก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ที่มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไดร้บัสิทธิตามที่ไดก้ าหนดไว้ในขอ้ก าหนดสิทธิฯ นี  ้โดยบริษัทฯ 
และผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ้งผูกพันตามขอ้ก าหนดสิทธิฯ ทุกประการ  และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญั 
แสดงสทิธิ STARK-W1 ไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของขอ้ก าหนดสทิธิฯ นีเ้ป็นอยา่งดีแลว้ 

อนึ่ง บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิฯ นีไ้ว  ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือส านกังาน
ใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ นี)้ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธินีไ้ดใ้นวนัและเวลาท าการของบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธิ (แลว้แตก่รณี) 



 

หนา้ 2 

ค าจ ากัดความ 

ค าและขอ้ความตา่ง ๆ ที่ใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสทิธิฯ นี ้ใหม้ีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อก าหนดสิทธิฯ หมายถึง ข้อก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) ฉบบันี ้รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม (หากมี) 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธิ 

หมายถึง บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรบัแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ STARK-W1 

หมายถึง บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ  
ผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 แทน 

บริษัทฯ หมายถึง บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อใชแ้ทนใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ  
STARK-W1 

หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิท ธิที่ จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท สตาร์ค  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 1 (STARK-W1) ชนิดระบช่ืุอ 
ผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และให้หมายความรวมถึง 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดว้ย 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง 
การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหมแ่ละหุน้ที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ  
STARK-W1 

หมายถึง ผูท้ี่ปรากฏรายช่ือในทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1
เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และ 
ใหห้มายความรวมถึงผูถื้อใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1
ดว้ย 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะใช้
สทิธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ สามารถแจง้ความจ านง
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การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดต้ามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 1.3.3 

วันก าหนดการใช้สทิธิ หมายถึง วนัที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ไดต้ามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.3.1 

วันท าการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่ ง ไม่ ใช่ วัน เสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่ น ใดที่ ธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หมายถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

สมุดทะเบียน หมายถึง แหลง่ขอ้มลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
ที่เก็บรกัษาโดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

สิทธิในใบส าคัญแสดงสทิธิ  
STARK-W1 

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ 
ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และสิทธิในการได้รับ
คา่เสยีหายในกรณีหุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 3,968,801,651 หุ้น 
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทั้งหุ้นสามัญที่บริษัทฯ  
อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไข  
ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิฯ นี ้

ส านักงาน กลต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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1. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ที่มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั
การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 4 มกราคม 2564 
ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 4 ปี  
ทั้งนี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดงักลา่วใหปั้ดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดงันี ้

1.1  ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

ผู้ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) รุน่ที่ 1 (STARK-W1) 

ชนิดของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลีย่นมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขาย 

ไมเ่กิน 3,968,801,651 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่ จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

 

ไมเ่กิน 3,968,801,651 หุน้ (มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึง่คิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 33.33 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  

 

วิธีการเสนอขาย / อัตรา
การจัดสรร 

บรษัิทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญั
เดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 1 หนว่ย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณ
ดงักล่าวใหต้ดัเศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เหลือจาก 
การจัดสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
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สว่นท่ีเหลอืจ านวนดงักลา่ว ซึง่จะท าใหค้งเหลอืใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1  
ในจ านวนเทา่ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หนว่ยละ 0.00 บาท 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับริษัทฯ ได ้1 หุน้ 
เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ ตามที่ระบุไว ้
ในขอ้ 2. 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 จากการค านวณ 
(หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ  

วันที่ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

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

วันครบก าหนดอายขุอง
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

3 มกราคม 2568 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

4 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 (วนัที่ 4 มกราคม 2564 –  
3 มกราคม 2568) โดยภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษัิทฯ จะไมข่ยาย
อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1  

ทั้งนี  ้หากวันสุดท้ายของอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตรงกับ
วนัหยดุท าการของบรษัิทฯ ใหเ้ลือ่นวนัดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัสดุทา้ย
ของอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดงักลา่ว 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ เมื่อครบก าหนด 2 ปี  นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ไดใ้นวันท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน และธนัวาคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน 

ทั้งนี ้หากวันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อน 
วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ จะตอ้งแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิซื ้อหุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง  15.00 น. ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่
วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก าหนด 
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การใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักลา่ว 
ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการ
ใชส้ิทธิในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ทัง้นีจ้ะก าหนด
วนัก าหนดการใชส้ทิธิเป็นรายไตรมาส 

การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 แล้ว  จะไม่สามารถยกเลิก 
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิดงักลา่วได ้

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 เขา้จดทะเบียน 
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุน้สามัญ
ที่เกดิจากการใช้สทิธิ
แปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ  
แสดงสิท ธิ  STARK-W1 นี ้เ ข้า จดทะ เบี ยน เ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ ผลกระทบจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 มีรายละเอียดดงันี ้

1.  ผลกระทบตอ่สัดสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

 หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีการใชส้ิทธิแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนที่ไดร้บัสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบตอ่
สิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อ
สทิธิการออกเสยีงของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ สงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้ 

- จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (Qo) 

11,906,404,956 หุน้ 

- จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  STARK-W1 ที่จะออกและ
เสนอขายในครัง้นี ้(Qw) 

  3,968,801,651 หุน้ 

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) 

 Qw / (Qo + Qw) 

ร้อยละ 25 
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2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 หุ้น
สามญัของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาใชส้ิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (5.00 บาท ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
1.00 บาท) สงูกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

 ราคาตลาด เท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 
7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2563 
เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 (กลา่วคือ ระหวา่งวนัท่ี 27 ตลุาคม 2563 –  
4 พฤศจิกายน 2563) (ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ) 
ซึง่เทา่กบั 1.51 บาท (มลูคา่ที่ตราไวเ้ทา่กบั 0.50 บาท) หรอืเสมือนเทา่กบั 
3.02 บาท (มลูคา่ที่ตราไวเ้ทา่กบั 1.00 บาท) 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) ไม่ เ กิน 
รอ้ยละ 25 ดงันี ้

- จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (Qo) 

11,906,404,956 หุน้ 

- จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  STARK-W1 ที่จะออกและ
เสนอขายในครัง้นี ้(Qw) 

  3,968,801,651 หุน้ 

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรก่อนเสนอ
ขาย (EPS1)* 
Net Profit LTM / Qo 

0.06 บาท 

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหลังเสนอ
ขาย (EPS2)* 
Net Profit LTM  / (Qo + Qw) 

0.04 บาท 

- 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 

ร้อยละ 25  
 

 

หมายเหต:ุ * ค านวณจากก าไรสทุธิในส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริ ษั ทฯ  ย้อนหลัง  12 เ ดื อน  (Net Profit LTM) ตั้ ง แต ่
งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เท่ากับ 
692.7 ลา้นบาท 
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สิทธิของบริษัทฯ ใน 
การเรียกให้ผู้ถอื
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 
STARK-W1 ใช้สิทธิก่อน
วันก าหนดการใช้สทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่ออกครัง้นี ้ไมม่ีขอ้ก าหนดใหบ้รษัิทฯ สามารถ
เรยีกใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ใชส้ทิธิก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ 

 

เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขในการปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตุการณใ์ดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิฯ และเง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่มีลกัษณะตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรือ่ง การขออนญุาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้  
ที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืเหตกุารณอ์ื่นใดในท านองเดียวกนั  

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผล 

มาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เมื่อบรษัิทฯ มีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ในราคาต ่า  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้  

(จ) เมื่อบรษัิทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนด

สทิธิฯ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 
STARK-W1 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้  
ใหท้ าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 แทน 

เงือ่นไขอืน่ ๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการ
ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่ จ  าเป็น และ/หรือ
เ ก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1  
ไดทุ้กประการ รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
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ไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1 

ส าเร็จลุล่วง ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของ 
การอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึง  
แตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิฯ และเ ง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 รวมทัง้ ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรอื
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  

ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กระทรวงพาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และหุน้สามัญที่เกิดจากการ 
ใ ช้ สิ ท ธิ ซื ้ อ หุ้ น ส า มัญ ต า ม ใ บ ส า คัญ แ ส ด ง สิ ท ธิ  STARK-W1 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แตง่ตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่ งของนายทะเบียน เพื่อให้การด า เนินการจดทะเบียน 
เสรจ็สมบรูณ ์

(ฉ) ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

วัตถุประสงคข์องการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 และ
ประโยชนท์ี่บริษัทฯ จะ
พึงได้รับจากการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี ้

บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ STARK-W1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่น 
ทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพิ่มทุน 

นโยบายเงนิปันผล 
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บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี  
(โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน และ
โครงการในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบรษัิทฯ  

สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะมีสิทธิไดร้บั
เงินปันผลภายหลงัจากที่ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ 

1.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 

1.2.1 นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหน้าที่ต้องออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ทกุราย ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 จะระบุช่ือ “ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
แทนในสมุดทะเบียน ทั้งนี  ้นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 หรือออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1  
ตามแบบที่นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ก าหนด  

1.2.2 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียน 
ที่จะตอ้งจดัท าและเก็บรกัษาสมดุทะเบียนไวจ้นกวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ทัง้หมด
จะมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้รองรบัของบริษัทฯ หรือจนกว่าจะครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 (แลว้แตก่รณี) 

1.2.3 ผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

- ผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 กรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือ 
เป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ในจ านวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียน 
ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกั 
การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 (ซึ่ งสามารถใช้ยันกับบริ ษัทฯ ได้ตามข้อ  1.3)  เ กิดขึ ้นแล้วในวัน 
ปิดสมุดทะเบียนที่ เ ก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1  
จะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
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- ผูท้รงสิทธิในกรณีที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 
แทน 

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล ในจ านวน 
ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนภายใตช่ื้อ “ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์” ในขณะนัน้ ๆ หรือใน 
วนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญ
แสดงสทิธิ STARK-W1 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้ป็นนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยว์า่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ในจ านวนท่ีศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยแ์จง้นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1 โดยจ านวนดงักลา่ว
จะต้องไม่ เ กินกว่าจ านวนรวมของ ใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ในช่ือของ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของ  
การปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

1.2.4 ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิประสงค์ที่จะถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ด้วยตนเอง แทน 
การฝากใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ใหผู้ท้รงสิทธิแจง้ต่อ
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 มีหนา้ที่ตอ้งออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิ 
ในใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 รายดงักล่าวเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ในสมุดทะเบียนตามจ านวนที่ระบุในสมุดทะเบียนหรือจ านวนที่ไดร้บัแจง้จากศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ในกรณีที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ม่ไดเ้ป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1) ทั้งนี ้ เมื่อได้มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 และลงทะเบียน
ดังกล่าวแลว้ นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะแก้ไขจ านวนรวมของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในช่ือของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือ
ของผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ออกจากส่วนจ านวนรวมของใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ที่ไดแ้ยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 และลงทะเบียนไวใ้นช่ือของ 
ผูท้รงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดงักลา่ว 
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1.3 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1.3.1 วนัก าหนดการใชส้ทิธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ตาม ใบส า คัญแสด งสิ ท ธิ  STARK-W1 ไ ด้  เ มื่ อ ค รบก า หนด  2 ปี  นับ จ า ก วันที่ 
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้
ในวันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)  
ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ทัง้นี ้หากวนัก าหนดการ 
ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็น 
วนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว โดยวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้แรก คือ วนัที่ 31 มีนาคม 
2566 และก าหนดวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัท่ี 3 มกราคม 2568 

1.3.2 การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 สามารถ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
ที่ เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันก าหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่า 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น ๆ สิ ้นสภาพ 
โดยไมม่ีการใชส้ทิธิ 

1.3.3 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 เพื่อซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ระหว่าง เวลา 9.00 ถึ ง  15.00 น .  ล่วงหน้า เ ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  15 วันก่อน 
วันก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก าหนดการใชส้ิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ 
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้า  
วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  
ใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ิทธิในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 
ทัง้นี ้จะก าหนดวนัก าหนดการใชส้ทิธิเป็นรายไตรมาส 

ทั้งนี ้ บริ ษัทฯ จะมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถื อหุ้นใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1  
เพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 21 วัน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ   
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้เครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ลว่งหนา้ 2 วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียน โดยในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกั
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การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 วนัแรกตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ใหเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

อนึ่ง  บริษัทจะแจ้งข่าวเตือนเ ก่ียวกับระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ   
วนัก าหนดการใชส้ิทธิ อตัราการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 วนัท่ีขึน้เครือ่งหมาย SP เพื่อหา้มการซือ้ขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ STARK-W1 รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 บคุคลที่บรษัิทฯ จะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) และสถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ ผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ พรอ้มทั้ง 
จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามรายช่ือที่ปรากฏ 
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เช่นกนั  

1.3.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน 
ซึง่ในสมดุทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนามสกุล สญัชาติ และที่อยูข่องผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
จะก าหนด ในกรณีขอ้มลูไมต่รงกนั บรษัิทฯ จะถือวา่สมดุทะเบียนเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีหนา้ที่ในการแจง้การเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ผิดพลาด 
ในรายละเอียดในการลงบนัทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
STARK-W1 จะเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักลา่ว 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  
โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1  
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งต่อ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน กลต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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1.3.5 ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิและสถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ 

บริ ษัทฯ ก าหนดให้ ฝ่ายกฎหมายของบริ ษัทฯ  ท าหน้าที่ เ ป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
ในการรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิและรับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถ
ติดตอ่ใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใชส้ทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท ์0-2680-5800 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือ  
สถานที่ที่ติดต่อในการใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผู้ถื้อใบส าคญั 
แสดงสทิธิ STARK-W1 ทราบผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.3.6 ขัน้ตอนการใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุน้
สามญัไดท้ี่บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซต์
ของบริษัท (www.starkcorporation.com) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามระยะเวลา 
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนขอ้ 1.3.3 ขา้งตน้ 

ในกรณีที่ ใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 อยู่ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์  (Scripless)  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอก 
แบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ 
โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 อยู่ในบญัชี “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ตอ้งการ 
ใช้สิทธิตอ้งแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
นายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
จะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 จากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
เพิ่มทนุของบรษัิทฯ 
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(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย  ์
โดย ใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 อยู่ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน  
“บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์” ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ตอ้งการ 
ใช้สิทธิตอ้งแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จาก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 เพื่อใช้เ ป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบรษัิทฯ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (ทั้งที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และ 
ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยตอ้งด าเนินการและสง่เอกสารแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธิภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ ดงันี  ้

(ก) แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจน  
และครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
และสง่ใหแ้ก่บรษัิทฯ หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ ในช่วงระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

(ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ์ ก าหนด ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
ลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ 
และหนังสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ฉบับใหม่
ส  าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่
บรษัิทฯ หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และ
ส่งหลกัฐานการช าระเงินใหแ้ก่บริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื ้อหุ้น จะต้อง  
(1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภท กระแสรายวนั ธนาคารยโูอบี จ ากัด (มหาชน) 
สาขาส านกัสาทร ช่ือบญัชี “บมจ.สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)” เลขที่บญัชี 
601-303-880-2 โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบุช่ือ-
นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื  
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(2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เ ช็ค  ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัที่แจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ โดยเช็ค
บุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งลงวนัที่ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ 3 วนัท าการ 
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ.สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1)” พรอ้มระบ ุ
ช่ือ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื  
(3) ช าระโดยวิธีการอื่นตามแตท่ี่บรษัิทฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธิ จะเป็นผูก้  าหนดและแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วจะสมบรูณก็์ตอ่เมื่อบริษัทฯ หรือตวัแทน
รบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบริษัทฯ 
หรือตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ  
ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัทฯ หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงใน
การใชส้ิทธิ จะจัดส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 พรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 
ภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี  ้บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 นั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ หรือ
ตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

(ง) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรอื
ภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย
ตา่ง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

(จ) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  :  ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
หรือส า เนาบัตรพนักงานรัฐวิ สาหกิจที่ ยั ง 
ไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล  
ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดง
สิทธิ  STARK-W1 ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ 
เป็นตน้) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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2) บคุคลธรรมดาตา่งดา้ว  : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย :  (ก)  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวง
พาณิชย์ออกให้ไม่ เ กิน 6 เดื อนก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธิ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูม้ีอ  านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) และ 

(ข)  ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3) 
(ก) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลตา่งดา้ว :  (ก) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติ
บุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยกรรมการผู้มีอ  านาจและประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) และ 

 (ข) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือ
ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ 4) 
(ก) พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารตามข้อ 4)  (ก)  และ 4)  (ข)  ซึ่ง 
ผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับรองลายมือช่ือ 
โ ด ย  Notary Public แ ล ะมี อ า ยุ ไม่ เ กิ น  
6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ 

1.3.7 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ จะต้องเป็น
จ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย 
มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2. 
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1.3.8 จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหเ้มื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชส้ิทธิ  
ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดช้ าระตามที่กลา่วขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธิ
ในขณะท่ีมีการใชส้ิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 คณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ หากมีการปรบัราคาการใชส้ทิธิ 
และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแลว้ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว  บริษัทฯ หรือ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ จะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงิน 
ที่เหลือจากการใชส้ิทธิดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบรษัิทฯ 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือเงิน 
ที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใชส้ิทธิหรือไม่สามารถใชส้ิทธิได ้โดยไดส้่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้และใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.3.9 หากบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ไดร้บัเอกสารแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิตามข้อ 1.3.6 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  หรือจ านวนเงินที่บริษัทฯ  
ไดร้บัช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั  หรือ 
บริษัทฯ ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 กรอกลงในแบบ
แสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไมค่รบถว้นหรือไมถ่กูตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ 
(ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกตอ้งตามบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บังคับ หรือกฎหมาย  
ต่าง ๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ้งท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลา
การแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ท าการแกไ้ข
ใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
แสดงเจตนายกเลิกการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใช้สิท ธิจะจัดส่ง เ งินที่ ได้รับ  และใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 คืนให้แก ่
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ภายใน  14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 
ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการ 
ใชส้ิทธิ โดยใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ  
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ มีสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่ง
ตอ่ไปนี ้ตามที่บรษัิทฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิจะเห็นสมควร โดย 
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ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ หรอื 

ข) ถือว่าจ านวนหุน้สามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินที่ไดร้บัจากการใชส้ิทธิ
ตามราคาการใชส้ทิธิ หรอื 

ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงคจ์ะ
ใชส้ิทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ หากบรษัิทฯ 
และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ไม่ไดร้บัเงินครบตามจ านวนใน
การใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว  บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิ จะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มี  
การใชส้ิทธิ และใหถื้อวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ สิน้สภาพลงโดยไมม่ี
การใช้สิท ธิ  บริ ษัทฯ และ /หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิท ธิ 
จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บรษัิทฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ จะสง่เงิน
ที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยจะถือว่าไม่มี
การใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่สามารถใชส้ิทธิได ้ภายใน  14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ 
ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบรษัิทฯ และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ  

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิหรือเงิน  
ที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใชส้ิทธิหรือไม่สามารถใชส้ิทธิได ้โดยไดส้่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้และใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 ไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

ในกรณีตามขอ้ ข) บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ จะถือวา่มีการใช้
สิทธิเพียงบางสว่น และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 สละสิทธิในการซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุในสว่นที่เหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ
จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ 

1.3.10 เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั ไดป้ฏิบตัิตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ พรอ้มทัง้หลกัฐาน
ประกอบการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.3.6 จ) และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้น
สมบูรณ์ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้  
เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบรษัิทฯ  
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1.3.11 เมื่อพ้นก าหนดวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว  แต่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ   
STARK-W1 ยังมิไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใชส้ิทธิที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น  ใหถื้อว่า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 นัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชส้ิทธิ และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 จะใชส้ทิธิใด ๆ ไมไ่ดอ้ีก 

1.3.12 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์าม
จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ส  าหรบัการใช้สิทธิภายใน  14 วัน นับตัง้แต่วันที่บริษัทฯ ไดร้บั 
ช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิ  และบริษัทฯ จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ไดใ้ชส้ิทธินัน้เขา้เป็นผูถื้อหุน้
สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ค  านวณได้จากการ 
ใชส้ทิธินัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัก าหนดการใชส้ทิธิ 

หุน้สามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสิทธิและ
สถานะเทา่เทียมกบัหุน้สามญัของบรษัิทฯ ที่ไดอ้อกไปก่อนหนา้แลว้ทกุประการ นบัตัง้แตว่นัท่ี
มีการจดแจ้งช่ือของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้เนื่องจากการออกหุน้สามญัใหม่ จากการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.3.13 ในกรณีที่หุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได ้
ตามขอ้ 6 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 
ที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได้ ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  
STARK-W1 เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใชส้ิทธิได้ เพราะมี
ลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

2. เงือ่นไขการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้สิทธิ  และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(หรอืปรบัจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 แทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธิ) ตลอดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ใหด้อ้ยไป
กวา่เดิม เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัทฯ  อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือ
แบ่งแยกหุน้ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่
วนัที่ไดม้ีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ  กับกระทรวงพาณิชย ์ 
ซึ่งการปรบัสิทธินีท้  าเพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดร้บัหุน้จ านวนเท่าเดิม เสมือนว่า 
ไมม่ีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

(1)  ราคาการใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
    Par 0 

(2)  อตัราการใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
   Par 1 

โดยที ่ Price 1  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Price 0  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1  คือ  อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0  คือ  อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 Par 1  คือ  มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ  มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

2.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือประชาชนทั่วไป  
และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณไดต้ ่ากว่า 
รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ
และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิ  
ในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ 
ที่ออกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทฯ จะไดร้บั
จากการเสนอขายหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) 
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากับมูลค่าการซือ้ขายหุน้สามญั 
ของบริษัทฯ ทัง้หมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 
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“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึงวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ  
ที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XR) ส  าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ส  าหรบักรณีที่
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  
แลว้แตก่รณี 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มี 
การซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมของหุน้สามญัของบรษัิทฯ 
เพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายุติธรรม ” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส  านักงาน กลต.  ให ้
ความเห็นชอบ 

(1)  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
    [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
  [(A x MP) + BX] 

โดยท่่ี  

Price 1 คือ   ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

A คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(Record Date) กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อน
วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ /หรือเสนอขาย
ตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
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BX คือ   จ านวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัย์
นัน้ (ถา้มี) ทัง้จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขายประชาชน
ทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

2.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรือ  
ให้สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ 
(“หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก

ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ 

ของบริษัทฯ” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญั
จะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือให้
สิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XR) ส  าหรบักรณีที่เป็น 
การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรพัย  ์
ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั 
กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป  และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
แลว้แตก่รณี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บรษัิทฯ 
จะได้รับจากการขายหลักทรัพยท์ี่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือให้สิทธิใน  
การจองซือ้หุน้สามญั หกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บั
จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้  
ที่ตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธินัน้ 

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากับมูลค่าการซือ้ขายหุน้สามญั 
ของบริษัทฯ ทัง้หมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัย์ 
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ  
ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิ 
ในการซือ้หุ้นสามัญส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือกรณีที่เป็น 
การเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

(1)  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
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  [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

 [(A x MP) + BX] 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

A คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
(Record Date) กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรอืกรณีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสทิธิ
ที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้
สามัญตามที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัย์
ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิใน 
การจองซือ้หุ้นสามัญ ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ  
เสนอขายประชาชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
รวมกับเงินที่จะไดร้บัจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้
หรอืใหส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญั 

2.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่  
ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมม่ีสทิธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย XD) 
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(1)  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
  (A + B) 

(2)  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
          A 

โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ   จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัหุน้ปันผล (Record Date) 

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

2.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบหรอืสอบทานแลว้ หลงัจากหกัขาดทนุสะสม เงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภาษีเงินไดจ้ากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหวา่ง
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญั
จะไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย XD) 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรก 
ที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย XD)  

(1)  ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
 MP 

(2)  อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x MP 
[MP - (D - R)] 
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โดยที่  

Price 1 คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ 

D คือ   เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ   เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บรษัิทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบหรอืสอบทานแลว้ 

2.6 ในกรณีที่มีเหตุการณใ์ด ๆ อนัท าใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เสียสิทธิ
และประโยชนอ์นัพึงได ้โดยที่เหตุการณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ 2.1 ถึง ขอ้ 2.5 ดงักล่าวขา้งตน้ 
บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ  
ใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม 
โดยไม่ท าใหส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณา
นัน้เป็นที่สดุ  

ทั้งนี ้ในกรณีการปรับสิทธิข้างต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้ส  านักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วดว้ยภายในระยะเวลา 
15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุหต้อ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธิดงักลา่ว  

2.7 การค านวณการเปลี่ยนราคาการใชส้ิทธิและ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.6 เป็นอิสระ 
ต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณต์่าง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกัน ใหค้  านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้ 
คือ ข้อ 2.1 ข้อ  2.5 ข้อ 2.4 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.6 โดยในแต่ละล าดับครั้งที่มีการค านวณ 
การเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ 

2.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 จะไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี  
การรวมหุน้  

ส าหรับการค านวณจ านวนเ งินจากการใช้สิทธิ  จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลัง 
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุน้สามญั โดยจ านวนหุน้สามญัค านวณไดจ้าก 
อตัราการใชส้ิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)  คูณกับจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่แสดง
ความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิง้  
ในกรณีจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากการใชส้ทิธิมีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค  านวณ  
ตามสตูรมีราคาต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 
ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น  ส าหรับอัตรา 
การใชส้ทิธิใหมใ่หใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธิที่ค  านวณไดต้ามขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.6 เช่นเดิม  

2.9 บริษัทฯ อาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทน  
การปรบัอตัราการใชส้ทิธิก็ได ้

2.10 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ 2.1 ถึงขอ้ 2.6 และ/หรอื การออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอัตราการใช้สิทธิตามขอ้ 2.9 บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรบัสิทธิโดยบอกถึงเหตผุลที่ตอ้งมีการปรบัสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจ านวนใบส าคัญ  
แสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรบัอัตราการใช้สิทธิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายในวนัท าการก่อนวันที่ 
การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแจง้ต่อส านกังาน กลต. 
และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1 ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การปรบัสิทธิ 
มีผลบงัคบัใช ้และจัดส่งขอ้ก าหนดสิทธิฯ ที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 และ 
จะจัดใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิฯ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และ
ส านกังานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถา้มี) เพื่อใหผู้ถื้อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลาท าการ 
ของสถานท่ีดงักลา่ว 

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิฯ 

3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชัดแจ้งหรือที่ต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืกรณีการปรบัสทิธิตามขอ้ก าหนดสทิธิฯ นี ้

บริษัทฯ อาจพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากที่ประชุม 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ เ ป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ฯ  
ในเรื่องที่เห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยชดัแจง้หรือในสว่นซึง่
ไม่ท าใหส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ดอ้ยลงหรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติหรือ
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค าสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกาศหรือขอ้บงัคบัของส านกังาน กลต . 
ที่เก่ียวขอ้ง หรอืกรณีการปรบัสทิธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 2  
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3.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสทิธิฯ ในกรณีอื่น 

 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 3.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทฯ 
และที่ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ซึง่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

3.3. เง่ือนไขในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสทิธิฯ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ ไม่ว่าในกรณีใดจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ 
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภา ยหลัง 
เวน้แตบ่รษัิทฯ จะไดร้บัการผอ่นผนั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ใหส้  านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนายทะเบียนของใบส าคญั
แสดงสิทธิ  STARK-W1 ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิฯ และจัดส่งข้อก าหนดสิทธิฯ  
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่วภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ ตามขอ้ 
3.1 หรือ 3.2 (แลว้แต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึง 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิฯ ดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งส านักงาน กลต . ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ  STARK-W1 และจะจดัสง่ขอ้ก าหนดสทิธิฯ ที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เมื่อไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ
เป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 และจะจัดใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนด
สทิธิฯ ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ และส านกังานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบส าเนา
ขอ้ก าหนดสทิธิฯ ที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

4. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

การเรยีก และ/หรอื การประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ  
ตอ้งเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อขอมติในการด าเนินการใดอยา่งหนึง่โดยเร็ว
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีบรษัิทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิฯ ในสาระส าคญัไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2 หรอื 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 อย่างเป็นนัยส าคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามขอ้ก าหนดสทิธิฯ 
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ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด าเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิด
เหตุการณต์าม (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดง STARK-W1  
ที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ ณ ขณะนัน้  อาจรอ้งขอใหด้  าเนินการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
ได ้โดยระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทฯ จะตอ้ง  
จดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ
จากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าวนั้น โดยหากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายใน
ก าหนดเวลานัน้ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถจัดประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ไดเ้อง 

ในกรณีที่มีการจดัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 บรษัิทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียน
เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดงักลา่วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) 3 วนัท าการก่อน
วนัปิดสมดุทะเบียน หรอืภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ก าหนด 

4.2 ในการเรยีกประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ไมว่า่จะเป็นการประชมุเนื่องจากบรษัิทฯ หรอื 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 รอ้งขอ ใหบ้รษัิทฯ จดัท าหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 แต่ละราย ตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทาง  
สือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

4.3 ในการประชุมใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ซึ่งมีสิทธิ 
เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได ้
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ดงักลา่วจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทฯ 
ก าหนด และใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานที่ประชมุหรอืผูท้ี่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเริม่
การประชมุ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 หมายถึง ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ซึ่งปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียน  
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุ ม 
จะพิจารณาลงมติ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 ที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเรือ่งที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ 
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4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่ถืออยูโ่ดยใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 หนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง  

4.5 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท า หน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากประธานกรรมการไมเ่ขา้รว่มประชมุ ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เขา้รว่มการประชมุ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  โดยที่ทั้งสองกรณี  
ประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

4.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ STARK-W1 และ/หรือ ผู้ร ับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบ 
องคป์ระชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 นัน้  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  
STARK-W1 เขา้รว่มประชมุยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุใหถื้อวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการเรยีก
ประชุมเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ใหน้ดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 
ใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครัง้แรก และใหบ้ริษัทฯ 
ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทุกรายและ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุมผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 ในครัง้แรก ใหถื้อวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีการเรยีกประชมุใหมอ่ีก 

4.7 มติที่ประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4.8 มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ STARK-W1 ทกุรายไมว่า่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 นัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย
หรอืไมก็่ตาม 

4.9 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ทราบผ่านทาง 
ระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเรว็ 
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4.10 บรษัิทฯ จะด าเนินการจดัท าบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บรกัษาบนัทกึดงักลา่วไวท้ี่ส  านกังานใหญ่
ของบริษัท รายงานประชุมที่ไดล้งลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุมใหถื้อเป็นหลกัฐานอันสมบูรณ์ 
ของกิจการทัง้หลายที่ไดป้ระชุมกนันัน้ และใหถื้อว่าการประชุมและมติทัง้หลายไดก้ระท าโดยถกูตอ้ง 
และบรษัิทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

4.11 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ และ 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรอืใหค้  าอธิบายในท่ีประชมุผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ได ้

4.12 บริษัทฯ จะเป็นผูช้  าระค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการจัดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ทัง้หมด 

4.13 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 
นบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดสิทธิฯ เป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหส้  านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกสข์อง 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีบรษัิทฯ แจง้ส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนายทะเบียน
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 และปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิฯ นี ้

4.14 กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ให้ถือว่า 
การด าเนินการประชมุสิน้สดุลงและไมม่ีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

5. การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

5.1 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(ก)  การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1ระหว่างผู้โอนและผู้ร ับโอน การโอนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งเป็นผูท้ี ่
สมดุทะเบียนระบช่ืุอเป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ตามจ านวนที่จะท าการโอน 
หรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้นจากผูท้ี่ปรากฏช่ือ
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ให้แก่ผู้ร ับโอนโดย 
ลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

(1)  ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผูร้บัโอนกับบริษัทฯ การโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใชย้นักบับริษัทฯ ไดก็้ต่อเมื่อนายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 พร้อมทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ผู้ร ับโอน
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ร ับโอนในด้านหลังของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 นัน้ครบถว้นแลว้ 

(2) ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ระหว่างผู้ร ับโอนกับบุคคล 
ภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะใชย้นักบับคุคลภายนอกได  ้
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดล้งทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ในสมดุทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  STARK-W1 จะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่
ของนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 ในวันและเวลาท าการของ 
นายทะเบียน และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ   
STARK-W1  ก าหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1  
ที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น  ๆ ที่ยืนยันถึง 
ความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องการโอนและการรบัโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1  
และหลักฐานอื่น ๆ ตามค าสั่งของนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1  
อย่างไรก็ดี นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ  STARK-W1 มีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  STARK-W1 หากนายทะเบียนของใบส าคญัแสดง
สทิธิ  STARK-W1 เห็นวา่การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  STARK-W1 นัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

5.2 ส าหรบัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

6.1 บรษัิทฯ จะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่มาแจง้ความจ านงที่จะใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.2 และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญั
เพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดอ้ย่างครบถว้น โดยค่าเสยีหายที่
บรษัิทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดงักลา่ว สามารถค านวณไดต้ามที่ก าหนด
ในขอ้ 6.3 ยกเวน้กรณีตามที่ระบไุวใ้นขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 และขอ้จ ากดั
การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ตามขอ้ 14 

6.2 บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 6.1 ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ภายใน 30 วนั  
นับจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ /หรือ ตัวแทน 
รบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ (ถา้มี) 

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากไดม้ีการสง่มอบเช็คคา่เสยีหายทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุ
ไวใ้นใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิโดยถกูตอ้งแลว้และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้  
และ/หรอื คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 
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6.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ตามข้อ 6.1 
มีสตูรการค านวณดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 1 หนว่ย เทา่กบั   B x [MP – EP] 

โดยที ่

B คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไม่สามารถจดัใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ตามอตัราการใชส้ิทธิ 
ที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใชส้ิทธิซึง่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สทิธิ STARK-W1 มาแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ 

EP  คือ  ราคาการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 หรือราคาการใชส้ิทธิที่มีการ
ปรบัราคาตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ (หากมี) 

ทัง้นี ้การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ตกลง 
ที่จะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษัิทฯ เพิ่มเติม 

6.4 ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นคนต่างดา้ว และไม่สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 ได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัในเรือ่งอตัราสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายหรือด าเนินการอื่นใดใหแ้ก่ ผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่ง เป็นคนต่างด้าว  และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่ง เป็น 
คนตา่งดา้วดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทฯ ชดใชค้า่เสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

7. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนจ านวน 
3,968,801,652 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ ้น  3,968,801,652 บาท เพื่ อรองรับ 
(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 1 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  
(2) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน 
การถือหุน้ จ านวนไมเ่กิน 3,968,801,651 หุน้ 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

จ านวนหุน้รองรบั ไมเ่กิน 3,968,801,651 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ราคาการใชส้ทิธิ หุน้ละ 5.00 บาท 
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(เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาใช้
สทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิ) 

เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้สามญัที่ออกใหม่
เนื่องจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะสามารถเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน  
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขออนญุาตน าหุน้สามญัที่ออกใหม่จากการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต ่
วันก าหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี ้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถท าการซื ้อขาย ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิทฯ 

9. การด าเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

หากมีหุน้สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท  
จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน กลต. ที่เก่ียวขอ้ง 

10. สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

สิทธิของหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกตามการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิ
และสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี ้ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ 
และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผู้ถือหุ้นใน 
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไดป้ระกาศวนัก าหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใด  
แก่ผูถื้อหุน้ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  
ไดจ้ดแจ้งช่ือของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิไดร้บัเงินปันผลหรอืผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

11. สถานภาพของผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่อยูร่ะหว่างการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แสดง 
ความจ านงใชส้ิทธิ และวนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 
ที่ยงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชส้ิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช าระแลว้ อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ขา้งตน้แลว้  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน 
เพิ่มทนุหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 กบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 ที่ไดท้  าการใชส้ทิธิแลว้อาจไดร้บัการปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทฯ จะด าเนินการออกหุน้
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สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 โดยเร็วที่สุดตามจ านวนที่ผู้ถือใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ STARK-W1 สมควรจะไดร้บัหากราคา และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นัน้ 
มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนที่เพิ่มใหม่อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้  แต่ไม่เกิน 45 วนั 
นบัจากวนัท่ีมีการปรบัสทิธิ 

12. วิธีการส่งมอบที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 

ในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 สามารถเลอืกใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

12.1 หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ในนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ใชส้ิทธิแก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
STARK-W1 ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการ 
นับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี  ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะไม่สามารถขายหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจาก 
ที่หุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

12.2 หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของ
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยการฝากหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์ 
ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนี ้ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่
บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ภายใน 7 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี ้ 
ผู้ ถื อ ใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่ เ กิ ดจ ากการใช้สิท ธิ 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิท าการ  
ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีนี ้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์
ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะนัน้แลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
ตามขอ้ 12.1 แทน 

12.3 หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของ 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยการฝากหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชิกเลขที ่600 กรณีนี ้บรษัิทฯ จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิฝากไวก้บัศนูยร์บัฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวไวใ้นบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ 
ผู้ ถื อใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 ภายใน  7 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิท ธิ   
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เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่ไดร้บัหุน้จากการใชส้ทิธิตอ้งการขายหุน้ จะตอ้งถอนหุน้ออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป  ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมใน 
การด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก าหนด ในกรณีนี  ้ 
ผู้ ถื อใบส าคัญแสดงสิท ธิ  STARK-W1 จะสามารถขายหุ้นสามัญที่ เ กิดจากการใช้สิท ธิ ใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิท าการซือ้ขาย
ไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแลว้ 

13. ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พิจารณารบัใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ STARK-W1 เสรจ็สิน้ลง 

14. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 

บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มีขอ้จ ากดัการใชส้ทิธิ และมีขอ้จ ากดั
อนัสบืเนื่องมาจากขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ วา่ดว้ยอตัราสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้ว โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นคนต่างดา้ว  
ซึ่งไดด้  าเนินการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิตามขอ้ 1.2 หากการใชส้ิทธิดงักลา่ว
จะท าใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วเกินกวา่รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษัิทฯ  

(ข) หากข้อจ ากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นต่างด้าว 
ไม่สามารถใช้สิทธิไดไ้ดต้ามจ านวนที่ระบุไวใ้นใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ ขอสงวนสิทธิในการสง่เงินท่ีเหลอื
ในสว่นท่ีไมส่ามารถใชส้ทิธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสทิธิ STARK-W1 ที่เป็นคนตา่งดา้วดงักลา่ว
โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธินัน้ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนด
โดยบรษัิทฯ และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

(ค) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่เป็นต่างดา้วจะไมไ่ดร้บัการชดเชยหรอืชดใชไ้ม่วา่ในรูปแบบใด
จากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใชส้ิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใชส้ิทธิ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้น 
ของคนตา่งดา้วขา้งตน้ 
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15. ผลบังคับข้อก าหนดสิทธิฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธิฯ ฉบบันีจ้ะมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไปจนถึงวนัก าหนด 
การใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย โดยขอ้ก าหนดสทิธิฯ นีจ้ะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ 
ในขอ้ก าหนดสทิธิฯ นีข้ดัหรอืแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย ใหใ้ชข้อ้ความตาม
กฎหมายหรอืประกาศดงักลา่วบงัคบัแทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสทิธิฯ นี ้ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)         

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ลงช่ือ  __________________________ 

        (นายชินวฒัน ์อศัวโภคี) 

 
ลงช่ือ  __________________________ 
          (นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ) 

 

-นายชินวฒัน ์อศัวโภคี- -นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ- 


