ที่ STARK021/2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
เรื่อง

แจ้ง มติ ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการครั้ง ที่ 5/2562 เรื่ อ ง การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุน ชาระแล้วของบริษัท ฯ,
การแก้ไขตัวเลขการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ขอแจ้งมติท่ีสาคัญที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ดังนี ้
1.

มีมติรบั ทราบการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัท ฯ เนื่องจากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่ เ กิ น 1,322,932,240 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ ว น
การถือหุน้ เดิม (Rights Offering) จากทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 22,489,877,671 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว จ านวน 23,812,809,911 บาท ต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่
30 กันยายน 2562

2.

มีมติอนุมัติการแก้ไขตัวเลขการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออก เพื่อให้
สอดคล้องกับจานวนหุน้ สามัญ ที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) และหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามรายละเอียด ดังนี ้
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นจำนวน 333,612,099 บำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 24,626,422,010 บำท
เป็ น 24,292,809,911 บำท โดยกำรตัดหุน้ สำมัญทีย่ งั ไม่ได้จำหน่ำยออกจำนวน 333,333,334 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หุน้ ละ 1.00 บำท ซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญที่ออกเพื่อรองรับหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) และหุน้ สำมัญทีย่ งั ไม่ได้จำหน่ำยออกจำนวน 278,765 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ
1.00 บำท ซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights
Offering) และกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription)

3.

มีมติอนุมตั ิการแก้ไขตัวเลขสาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 333,612,099 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 24,626,422,010 บาท เป็ น
24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 333,612,099 หุน้ ตามรายละเอียด ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิทธิ
4.

: 24,292,809,911 บาท (สองหมื่นสี่พนั สองร้อยเก้าสิบ
สองล้า นแปดแสนเก้าพันเก้า
ร้อยสิบเอ็ดบาท)
: 24,292,809,911 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั สองร้อยเก้าสิบ
สองล้า นแปดแสนเก้าพันเก้า
ร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
: 1.00 บาท
(หนึ่งบาท)
:
: 24,292,809,911 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั สองร้อยเก้าสิบ
สองล้า นแปดแสนเก้าพันเก้า
ร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
: -ไม่มี-

มีมติอนุมัติ การแก้ไขตัวเลขการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท ฯ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับตัวเลขทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ หลังการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียด ดังนี ้
ก่อนการปรับ*

เปลี่ยนแปลง

หลังการปรับ

ทุนจดทะเบียน:
- จำนวนหุน้
- มูลค่ำทีต่ รำไว้ (บำท)
- มูลค่ำ (บำท)

24,292,809,911
1.00
24,292,809,911

(0.41)
(9,960,052,064)

24,292,809,911
0.59
14,332,757,847

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
- จำนวนหุน้
- มูลค่ำทีต่ รำไว้ (บำท)
- มูลค่ำ (บำท)

23,812,809,911
1.00
23,812,809,911

(0.41)
(9,763,252,064)

23,812,809,911
0.59
14,049,557,847

หมำยเหตุ: * ภำยหลังกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพือ่ เสนอขำยให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Rights Offering) เมือ่ วันที่ 30 กันยำยน 2562 จำนวน 1,322,932,240 หุน้

5.

มีมติอนุมตั ิการแก้ไขตัวเลขสาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 9,960,052,064 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 24,292,809,911 บาท เป็ น
14,332,757,847 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.59 บาท ตามรายละเอียด ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

หุน้ บุรมิ สิทธิ
6.

: 14,332,757,847 บาท (ห นึ่ ง ห มื่ น สี่ พั น ส า ม ร้ อ ย
สามสิ บ สองล้า นเจ็ ด แสนห้า
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
บาท)
: 24,292,809,911 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั สองร้อยเก้าสิบ
สิ บ สองล้า นแปดแสนเก้า พัน
เก้าร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
: 0.59 บาท
(ห้าสิบเก้าสตางค์)
:
: 24,292,809,911 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั สองร้อยเก้าสิบ
สิ บ สองล้า นแปดแสนเก้า พัน
เก้าร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
: -ไม่มี-“

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อ งประชุ ม โรงแรมอิ น เตอร์ค อนติ เ นนทั ล กรุ ง เทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียด ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562

วาระที่ 2

เดิม
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ น จ านวน 333,333,334 บาท จาก
ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 24,626,422,010 บาท เป็ น 24,293,088,676 บาท โดยการตัด หุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 333,333,334 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึ่ง
เป็ นหุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)

เป็ น
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 333,612,099 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจานวน 24,626,422,010 บาท เป็ น 24,292,809,911 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั
ไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 333,333,334 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญ
ที่ อ อกเพื่ อ รองรับ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกเพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement) และหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 278,765 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถื อ หุ้ น ( Rights Offering) และการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ องซื ้ อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ
(Oversubscription)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4

เดิม
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท เป็ น จ านวน 9,960,166,357 บาท จาก
ทุน จดทะเบี ยนจานวน 24,293,088,676 บาท เป็ น 14,332,922,319 บาท และจากทุนจด
ทะเบี ย นช าระแล้ว จ านวน 22,489,877,671 บาท เป็ น 13,269,027,826 บาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.59
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมีจานวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 22,489,877,671
หุน้
เป็ น
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท เป็ น จ านวน 9,960,052,064 บาท จาก
ทุน จดทะเบี ยนจานวน 24,292,809,911 บาท เป็ น 14,332,757,847 บาท และจากทุนจด
ทะเบี ย นช าระแล้ว จ านวน 23,812,809,911 บาท เป็ น 14,049,557,847 บาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.59
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยมีจานวนหุน้ คงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911
หุน้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข องบริษั ท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิลดจานวนกรรมการของบริษัทลงจาก 12 คนเป็ น 9 คน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นำยศรัทธำ จันทรเศรษฐเลิศ(นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ)
กรรมการ

