สรุ ปข้อสนเทศ
ลักษณะ เงือ่ นไข และสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

3,968,798,733 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ

3,968,798,733 หุน้

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ รุ ่น ที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1”) ให้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ น สามั ญ เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว น การถื อหุ้ น
(Right Offering) ในอัต ราส่ว น 3 หุ้น สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
1 หน่วย
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ การจั ด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 (Record date) ในวัน ที่
4 มกราคม 2564

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
ลาดับ
รายชื่อ

1

2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มของนายวนรัชต์ ได้แก่
1. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
2. Stark Investment
Corporation Limited
นายรีวิน เพทายบรรลือ
นายณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์
BANK OF SINGAPORE
LIMITED-CLIENT 101400
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
หุน้ ระยะยาว
THE HONGKONG AND
SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED
นายนเรศ งามอภิชน
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล

จานวนใบสาคัญ
ร้อยละของ
แสดงสิทธิท่ี
จานวนใบสาคัญ
ได้รับจัดสรร
แสดงสิทธิ
(หน่วย)
Warrant ทีอ่ อก
3,141,249,999
79.15

192,777,777
98,276,206
36,000,000

4.86
2.48
0.91

26,761,366

0.67

26,516,666

0.67

25,500,000
17,080,499
13,331,108

0.64
0.43
0.34

10
11

นายพิชิต ชินวิทยากุล
อื่น ๆ
รวม

12,000,000
379,305,112
3,968,798,733

0.30
9.55
100.00

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง 1. วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ เมื่อครบกาหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ได้ในวันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม)
ของแต่ ล ะปี ปฏิ ทิ น ตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ทั้ง นี ้ หากวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน กาหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สิทธิ ดงั กล่าว โดยวันกาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ แรก
คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ 3 มกราคม 2568
ทัง้ นี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ใช้
สิทธิก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุ 4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 (กล่าวคือ วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2568)
2. การใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ
ในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
สามารถใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ ได้ สาหรับใบสาคัญแสดง
สิท ธิ STARK-W1 ที่ เ หลือ และไม่ได้ใ ช้สิท ธิ ภายในวัน กาหนดการใช้สิทธิ ค รัง้ สุดท้าย
บริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ ป ระสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
นัน้ ๆ สิน้ สภาพโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
3. ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 เพื่อซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ระหว่ า งเวลา 9.00 ถึ ง 15.00 น. ล่ ว งหน้า เป็ นระยะเวลาไม่ น ้อ ยกว่ า 15 วัน ก่ อ น
วันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย ให้
แสดงความจานงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ทัง้ นี ้ จะกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิเป็ นรายไตรมาส

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ้นใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อ
พัก การโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 21 วัน ก่ อ นวันก าหนดการใช้สิ ท ธิ โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จะขึน้ เครือ่ งหมาย SP เพื่อห้าม
การซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
โดยในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันแรกตรง
กับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกเป็ นวันทา
การก่อนหน้า
อนึ่ ง บริ ษั ท จะแจ้ง ข่ า วเตื อ นเกี่ ย วกับ ระยะเวลาการแจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ
วันกาหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพัก
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 วันที่ขึน้ เครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ ขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจองซือ้
และใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ STARK-W1 บุค คลที่ บ ริษั ท ฯ จะแต่ง ตั้ง ให้เป็ น
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่ นอ้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ พร้อมทัง้ จะส่งจดหมายลงทะเบี ยนถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ STARK-W1 ตามรายชื่ อ ที่ ป รากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1 ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เช่นกัน
การปรับสิทธิของราคาและ
อัตราการใช้สทิ ธิ

1. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนการปรับอัตราการ
ใช้สิ ท ธิ ) ตลอดอายุ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ไม่ ใ ห้ด ้อ ยไปกว่า เดิ ม เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมี
ผลบังคับทันทีนับตัง้ แต่วันที่ ได้มีการจดทะเบีย นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ต ราไว้ข องหุ้น
สามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ การปรับสิทธินที ้ าเพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1 ได้รบั หุน้ จานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
1. ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x (Par 1)
Par 0
2. อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

โดยที่ Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

1.2 เมื่ อ บริ ษั ท ฯ เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ ใ ห้กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
ออกใหม่” คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รบั สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ หมดที่
บริษัทฯ จะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขาย
หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขาย
ทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจอง
ซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณี
ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอ
ขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” เนื่องจาก
หุน้ สามัญไม่มีการซือ้ ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดาเนินการกาหนดราคา
ยุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุ ติ ธ รรม” หมายถึ ง ราคาที่ ป ระเมิ น โดยที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ที่ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน กลต.”) ให้ความ
เห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 =

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

(2) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 =

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

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อน
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ และได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) กรณีเสนอ
ขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรก
ของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้
สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุน้
สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
การออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) ทัง้ จากการเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด

1.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขาย
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนั้ มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ
/ เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ (“หลั ก ทรั พ ย์ท่ี อ อกใหม่ ท่ี มี สิ ท ธิ แ ปลง

สภาพ”) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้ นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ”
ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
การเปลี่ย นแปลงราคาการใช้สิท ธิ และอัต ราการใช้สิท ธิ จ ะมี ผลบัง คับ ทัน ที ตั้ง แต่
วัน แรกที่ ผู้ซื ้อ หุ้น สามัญ จะไม่ ไ ด้ร ับ สิ ท ธิ ใ นการซื ้อ หลัก ทรัพ ย์อ อกใหม่ ใ ด ๆ ที่ มี
สิทธิแปลงสภาพ / เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เดิม (Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มี
สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ
กรณีเสนอขายให้กบั ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น ของหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ” ค านวณได้จาก
จ านวนเงิ น ที่ บ ริษั ท ฯ จะได้ร ับ จากการขายหลัก ทรัพ ย์ที่ ใ ห้สิท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลัก ทรัพ ย์นั้น (ถ้า มี ) รวมกั บ เงิ น ที่ จ ะได้ร ับ จากการแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออก
ใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินนั้
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้ สามัญของบริษัทฯ" ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขาย
หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขาย
ทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้
ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจอง
ซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สทิ ธิแปลงสภาพเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิใน
การซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
(Right Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้แ ก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณี ที่ เ ป็ น การเสนอขายให้แ ก่บุค คลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี
(1) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 =

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

โดยที่

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

Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วัน
ก่อนวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ในการจองซื อ้
และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date)
กรณีเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่
จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้
สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ หุ้ น สามั ญ กรณี เ สนอขายต่ อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุ คลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลั ก ทรั พ ย์ ใ ด ๆ ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพหรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้
สามัญ ตามที่ เ สนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรือ
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ
/ เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญ สาหรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการ
ใช้สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้
สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ

1.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสทิ ธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขึน้ เครือ่ งหมาย XD)

การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรก
ที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญไม่มีสทิ ธิในการรับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย
XD)
(1) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x A
(A + B)
(2) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
วันก่อนวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั หุน้
ปั นผล (Record Date)

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญ
ปั นผล

1.5 เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น เกิ น กว่ า อัต ราร้อ ยละ 50 ของก าไรสุท ธิ ต าม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว หลังจากหักขาดทุน
สะสม เงินทุนสารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและภาษี เงินได้จากผล
การดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรก
ที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย
XD)
“วั น ที่ ใ ช้ ใ นการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิ ในเงิ น
ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

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

(2) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตาม
งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ (ที่ ไ ด้มี ก ารตรวจสอบหรื อ
สอบทานแล้ว)

1.6 ในกรณี ที่ มี เ หตุก ารณ์ใ ด ๆ อัน ท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
STARK-W1 เสียสิทธิและประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่
ในข้อ 1.1 ถึ ง ข้อ 1.5 ดัง กล่ า วข้า งต้น บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ พิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจานวนหน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้
สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ด้อ ยไปกว่ า เดิ ม โดยให้ถื อ ว่ า ผล
การพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ
ทัง้ นี ้ ในกรณีการปรับสิทธิขา้ งต้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้สานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว
ด้วยภายในระยะเวลา 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิดงั กล่าว
2. การค านวณการเปลี่ย นราคาการใช้สิท ธิ แ ละ/หรือ อัต ราการใช้สิท ธิ ตามข้อ 1.1 ถึ ง
ข้อ 1.6 เป็ นอิสระต่อกัน โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการ
เปลีย่ นแปลงเรียงลาดับดังนี ้ คือ ข้อ 1.1 ข้อ 1.5 ข้อ 1.4 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.6 โดย
ในแต่ละลาดับครัง้ ที่มีการคานวณการเปลีย่ นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิ ธิและ
อัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง
3. การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้

สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลัง
การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ โดยจานวนหุน้ สามัญ
คานวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 ที่แสดงความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมา
เป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้จากการใช้สทิ ธิมีเศษ
ของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่ที่
คานวณตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ ใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
สามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิ ที่คานวณได้ตามข้อ
1.1 ถึงข้อ 1.6 เช่นเดิม
4. บริษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ใหม่
ทดแทนการปรับอัตราการใช้สทิ ธิก็ได้
5. การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.6 และ/
หรือ การออกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ หม่ท ดแทนการปรับ อัต ราการใช้สิท ธิ ต ามข้อ 4
บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้ งมี
การปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคานวณ ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่
วันที่การปรับสิทธิ มีผลบังคับ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการก่อนวันที่การปรับสิทธิ มีผล
บังคับผ่านทางสือ่ อิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสานักงาน กลต. และ
นายทะเบี ย นของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ทราบภายใน 15 วั น นั บ แต่
วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่ง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อก
และผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ รุ ่ น ที่ 1 (STARK-W1)
(“ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ฯ ”) ที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1
ภายใน 15 วัน นับ แต่วันที่ ได้รบั การร้อ งขอเป็ น หนัง สือจากผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ
STARK-W1 และจะจัดให้มีการเก็ บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิ ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ
สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สามารถขอตรวจสอบสาเนา
ข้อกาหนดสิทธิฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
ระยะเวลาห้ามจาหน่ายหุ้น

- ไม่มี -

อื่นๆ ที่สาคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

จัดทาโดย

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

