ที่ STARK014/2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรือ่ ง

แจ้ ง การได้ร ั บ แบบรายงานผลการซื ้อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน)
(แบบ 256-2)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

แบบรายงานผลการเสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน)
(แบบ 256-2)

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รบั สาเนาแบบรายงานผล
การซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จากนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ และ Stark
Investment Corporation Limited (“ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ

แบบ 256-2
(สจ. 6/2546)
แบบรายงานผลการซือ้ หลักทรัพย์
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม
เรียน

พ.ศ. 2562 .

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited (“ผูท้ ำคำเสนอซื้อ”)
ขอรายงานผลการซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“กิ จกำร”) ดังต่อไปนี้
1. หุน้

หุน้ ทีถ่ อื อยู่ก่อนการทา
คาเสนอซือ้
หุน้ ทีเ่ สนอซือ้
หุน้ ทีม่ ผี แู้ สดงเจตนา
ขาย
หุน้ ทีร่ บั ซือ้ ไว้

ประเภทหุน้

จานวนหุน้

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

21,500,000,000
989,877,671
-

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ1
95.60
4.40
-

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด
95.60
4.40
-

2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ไม่มี -

1

จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด = จานวนหุน้ สามัญ + หุน้ บุรมิ สิทธิ – หุน้ ทีก่ จิ การซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิน้ เดือนของเดือนก่อนเดือน
ทีม่ กี ารยืน่ คาเสนอซือ้
หน้า 1

3. จานวนหลักทรัพย์ทถ่ี อื โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ แต่ละรายภายหลังการรับซือ้ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมจานวนหลักทรัพย์ทถ่ี อื โดยบุคคล
กลุ่มเดียวกับผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าคาเสนอซือ้ แต่ละราย
ด้วย
3.1 หุน้ สามัญ

ชื่อ

จานวนหุน้

I. ผูท้ าคาเสนอซือ้
- นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
- Stark Investment
Corporation Limited
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าคาเสนอ
ซือ้
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ
บุคคลตาม I และ II
รวมทัง้ สิน้

21,500,000,000
16,500,000,000
5,000,000,000

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิจการ2
95.60
73.37
22.23

ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด

-

-

-

-

-

-

21,500,000,000

95.60

95.60

95.60
73.37
22.23

3.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ไม่มี -

2

จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด = จานวนหุน้ สามัญ + หุน้ บุรมิ สิทธิ – หุน้ ทีก่ จิ การซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิน้ เดือนของเดือนก่อน
เดือนทีม่ กี ารยืน่ คาเสนอซื้อ
หน้า 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง ไม่มขี อ้ มูลทีอ่ าจทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
และมิได้มกี ารปกปิ ดข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ ควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)

-นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
ผูท้ าคาเสนอซือ้

(ลงชื่อ)

-นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
กรรมการบริษทั
Stark Investment Corporation Limited
ผูท้ าคาเสนอซือ้

หน้า 3

