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เรือ่ ง

ขอนาส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายงานความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับ คาเสนอซือ้ หลัก ทรัพ ย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท สตาร์ค
คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) โดยนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ และ Stark Investment Corporation
Limited (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2)
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์
เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) โดยนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ Stark Investment Corporation
Limited (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2)
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
บริษัทได้นาส่งรายงานความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับค าเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) โดยนายวนรัชต์ ตัง้
คารวคุณ และ Stark Investment Corporation Limited (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ (นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ)
กรรมการ

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) - ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติ มครังที
้ ่ 2 ของความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
“ข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดง และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดงทีถ่ ูกขีดออก”
วันที่ 26 สิงหาคม 2562
เรื่อง

ข้อมูลแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ในความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของ
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เรียน

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

อ้างถึง รายงานความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจการ” หรือ “STARK”) ขอนาส่งข้อมูล
แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ในรายงานความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
1.

แก้ไขข้อความในข้อ 2 หน้ า 31 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิ จการที่ปรากฏในคา
เสนอซื้อ
ข้อความเดิ ม
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รวมถึงฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
ข้อความใหม่
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รวมถึง และฉบับ
แก้ไ ขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ลงวัน ที่ 21 สิง หาคม 2562 รวมถึง ฉบับแก้ไ ขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 ลงวัน ที่ 23 สิง หาคม 2562 มี
ความถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

หน้า 1

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) - ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2. แก้ไขข้อความในข้อ 4.3.1 หน้ าที่ 56-57 - สถานภาพของกิ จการ
ข้อความเดิ ม
สถานภาพของกิ จการ
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มคี วามประสงค์ท่จี ะดาเนินการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ เว้นเพียงแต่ผทู้ าคาเสนอซือ้ มีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมีผลบังคับในขณะนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ( “กิจการ” หรือ “STARK” ) เดิมชื่อบริษทั สยามอินเตอร์
มัลติมเี ดีย จากัด (มหาชน) ( “SMM” ) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายหนังสือผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ซือ้ ขาย
สิทธิถ์ ่ ายทอดสดทางโทรทัศน์ ถ่ ายทอดสดผ่านดาวเทียม และกิจการสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ( “ธุรกิจเดิม ” ) ต่ อมาที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ของ SMM ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้าง โดยการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ
โฮลดิง้ 2 จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีล่ งทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) และถือหุน้ หลักในบริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์ ) จากัด ( “PDITL” ) โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 21,500,000,000 หุน้ ซึง่
กิจการได้จดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่นายวนรัชต์ และ SIC จานวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น
ตามลาดับ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมด นายวนรัชต์ และ SIC เป็ นผู้ถือหุ้นของกิจการ
สัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการตามลาดับ
นอกจากนี้ทป่ี ระชุมคี ณะกรรมการบริษทั SMM และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ SMM ในครัง้ เดีย่ วกันได้มมี ติ
อนุ มตั ิการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จากัด ( “SMM Plus” ) และได้มมี ติขายเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษทั เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จากัด ( “TBB” ) ซึง่ มิใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ผลการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว กิจการได้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายรีวนิ เพทายบรรลือจานวน 666,666,666 หุน้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนทัง้ หมด นายรีวนิ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด ตามแผนการรวมธุรกิจของ
กิจการ จัดเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบีย นกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor
Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตาม
เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ จึงเป็ นเหตุให้กจิ การมีหน้าทีย่ ่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับ
หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
และกาหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้
1.

น าหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกให้ ก ั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ TAH2 (ได้ แ ก่ นายวนรั ช ต์ แ ละ Stark Investment
Corporation Limited ซึง่ เป็ นบริษทั ทีน่ ายวนรัชต์ถอื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) จานวนร้อยละ 55 ของหุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วัน ที่ต ลาดหลักทรัพย์ฯ สังรั
่ บ หุ้น สามัญเพิ่มทุน เป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนเพิ่ม เติม (ตรงกับ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสังห้
่ ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมด
หน้า 2

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) - ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2.

3.

อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดทัง้ หมด เป็ นการเสนอขายใน
ราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ บริษทั ฯ ต้องนา
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อน
ผัน การน าฝากหุ้น เพิ่ม ทุ น ของนายรีวิน เพทายบรรลือ จ านวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บ ริษัท ขอมา
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ จะนาหุน้ จานวนดังกล่า วไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า
หากมีการไถ่ถอนการจานาหุ้นดังกล่าวก่อนครบกาหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนาหุ้นดังกล่าวมา
ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ภายใน 3 วันทาการรับจากวันทีไ่ ด้ไถ่ถอน
จานาจนกว่าจะครบกาหนดเวลา Silent Period
(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน
3 ราย ได้แก่ 1. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ จานวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.37 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ 2. SIC จานวน 5,000,000,000
หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ และ 3. นายรีวนิ เพทายบรรลือ จานวน 666,666,666 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเสนอขายทีร่ าคา 0.60 บาทต่อหุน้
ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวัน
แรกทีเ่ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนัน้ บุคคล
ในวงจากัดทัง้ 3 รายจึงต้องนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนของตนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังรั
่ บหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น
เพิม่ เติม ซึง่ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุน้ ได้
ร้อยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้
ทัง้ หมด)
ดารงการถือหุ้นในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียนโดยอาจเปลีย่ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริม่ ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระจายการถือ หุ้น รายย่อ ยตามที่บ ริษัทได้เ ปิ ด เผยแผนการดาเนิ น การและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้ง
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การดารงสถานะ
เป็ นบริษทั จดทะเบียน

อนึ่ง ณ วันทีท่ าคาเสนอซือ้ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยร้อยละ 4.40 และภายหลังการทา
เสนอซื้อ บริษัทฯ อาจมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าก่อนการทาคาเสนอซื้อ ที่เท่ากับร้อยละ 4.40
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่ถงึ ร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดารงสถานะการเป็ นบริษทั
จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื รายย่อยครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบือ้ งต้นตามมติทป่ี ระชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดังนี้
1.

ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2562
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2.

ด าเนิ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แก่ ป ระชาชนเป็ น การทัว่ ไป (Public Offering) จ านวนไม่ เ กิน
480,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเดิม ทีถ่ อื โดยนายวนรัชต์
และ/หรือ SIC จานวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ กิจการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึง่ ปี
แรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดาเนินการข้างต้นอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั การจัดเตรียมเอกสาร การขออนุ ญาต
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
ข้อความใหม่
สถานภาพของกิ จการ
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มคี วามประสงค์ท่จี ะดาเนินการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ เว้นเพียงแต่ผทู้ าคาเสนอซือ้ มี หน้าทีต่ ้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมีผลบังคับในขณะนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ( “กิจการ” หรือ “STARK” ) เดิมชื่อบริษทั สยามอินเตอร์
มัลติมเี ดีย จากัด (มหาชน) ( “SMM” ) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายหนังสือผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ซือ้ ขาย
สิทธิถ์ ่ ายทอดสดทางโทรทัศน์ ถ่ ายทอดสดผ่านดาวเทียม และกิจการสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ( “ธุรกิจเดิม ” ) ต่ อมาที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ของ SMM ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้าง โดยการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ
โฮลดิง้ 2 จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีล่ งทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) และถือหุน้ หลักในบริษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์ ) จากัด ( “PDITL” ) โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 21,500,000,000 หุน้ ซึง่
กิจการได้จดั สรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่นายวนรัชต์ และ SIC จานวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น
ตามลาดับ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมด นายวนรัชต์ และ SIC เป็ นผู้ถือหุ้นของกิจการ
สัดส่วนร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการตามลาดับ
นอกจากนี้ทป่ี ระชุมคี ณะกรรมการบริษทั SMM และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นของ SMM ในครัง้ เดีย่ วกันได้มมี ติ
อนุ มตั ิการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จากัด ( “SMM Plus” ) และได้มมี ติขายเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษทั เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จากัด ( “TBB” ) ซึง่ มิใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ผลการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว กิจการได้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายรีวนิ เพทายบรรลือจานวน 666,666,666 หุน้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนทัง้ หมด นายรีวนิ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด ตามแผนการรวมธุรกิจของ
กิจการ จัดเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor
Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตาม
เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ จึงเป็ นเหตุให้กจิ การมีหน้าทีย่ ่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับ
หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
และกาหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้
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1.

2.

3.

น าหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกให้ ก ั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ TAH2 (ได้ แ ก่ นายวนรั ช ต์ แ ละ Stark Investment
Corporation Limited ซึง่ เป็ นบริษทั ทีน่ ายวนรัชต์ถอื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) จานวนร้อยละ 55 ของหุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วัน ที่ต ลาดหลักทรัพย์ฯ สังรั
่ บ หุ้น สามัญเพิ่มทุน เป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนเพิ่ม เติม (ตรงกับ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสังห้
่ ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมด
อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดทัง้ หมด เป็ นการเสนอขายใน
ราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ บริษทั ฯ ต้องนา
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อน
ผัน การน าฝากหุ้น เพิ่ม ทุ น ของนายรีวิน เพทายบรรลือ จ านวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บ ริษัท ขอมา
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ จะนาหุน้ จานวนดังกล่าวไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า
หากมีการไถ่ถอนการจานาหุ้นดังกล่าวก่อนครบกาหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนาหุ้นดังกล่าวมา
ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ภายใน 3 วันทาการรับจากวันทีไ่ ด้ไถ่ถอน
จานาจนกว่าจะครบกาหนดเวลา Silent Period
(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน
3 ราย ได้แก่ 1. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ จานวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.37 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ 2. SIC จานวน 5,000,000,000
หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ และ 3. นายรีวนิ เพทายบรรลือ จานวน 666,666,666 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเสนอขายทีร่ าคา 0.60 บาทต่อหุน้
ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวัน
แรกทีเ่ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนัน้ บุคคล
ในวงจากัดทัง้ 3 รายจึงต้องนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนของตนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังรั
่ บหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น
เพิม่ เติม ซึง่ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุน้ ได้
ร้อยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้
ทัง้ หมด)
ดารงการถือหุ้นในบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียนโดยอาจเปลีย่ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริม่ ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระจายการถือ หุ้น รายย่อ ยตามที่บ ริษัทได้เ ปิ ด เผยแผนการดาเนิ น การและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้ง
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การดารงสถานะ
เป็ นบริษทั จดทะเบียน

อนึ่ง ตัง้ แต่กจิ การมีการออกและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดตามทีก่ ล่าวในข้อ 1. ส่งผลให้กจิ การ
มีสดั ส่วนการถือหุน้ รายย่อยร้อยละ 4.40 ซึง่ มีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน ซึง่ ณ
วันที่ทาคาเสนอซื้อ บริษัทฯ ยังคงมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน และภายหลังการทาเสนอซือ้ บริษทั ฯ อาจมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
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รายย่อยน้อยกว่าก่อนการทาคาเสนอซือ้ ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 4.40 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ไม่ถงึ ร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดารงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และผูท้ าคาเสนอซือ้ มี
แผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือรายย่อยครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบื้องต้นตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2562 ดังนี้
1.

2.

ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2562
ด าเนิ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แก่ ป ระชาชนเป็ น การทัว่ ไป (Public Offering) จ านวนไม่ เ กิน
480,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเดิม ทีถ่ อื โดยนายวนรัชต์
และ/หรือ SIC จานวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ กิจการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึง่ ปี
แรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดาเนินการข้างต้นอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั การจัดเตรียมเอกสาร การขออนุ ญาต
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
3. แก้ไขข้อความในข้อ 4.3.3 หน้ าที่ 63 – รายการระหว่างกัน
ข้อความเดิ ม
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต STARK จึง
จัด ให้มีก ารก าหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อ นไขต่ า งๆ ของแต่ ล ะฝ่ายให้ช ัดเจน เพื่อ ให้ผู้ส อบบัญชีส ามารถ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่มี กี ารทารายการระหว่างกันซึ่ง เป็ น
รายการที่เป็ นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึน้ มาก่อ น และเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK
และ/หรือ เป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกาตรวจสอบจะพิจารณาความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการSTARK
ในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างทีเ่ ป็ นรายการทีไ่ ม่เป็ นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของ
STARK และอาจเป็ นรายการทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ STARK จะดาเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มกี ารพิจารณาในเบื้องต้นก่อนทีจ่ ะมีการอนุ มตั เิ พื่อเข้าทารายการ STARK จะจัดให้มกี ารพิจารณาโดยผ่านทีป่ ระชุม
คณะกรรมการทีม่ กี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมสมเหตุสมผล
และมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม เช่น เป็ นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ โดย
กรรมการผู้มสี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันใดๆ STARK จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของ STARK เป็ นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปรายงานต่อคณะกรรมการของ STARK หรือผูถ้ อื หุน้ ตามความเหมาะสม
กิจการคาดว่าในอนาคต กิจการอาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั และ/หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็ นรายการที่เกิดตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการ ซึง่ แนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดบิ สาคัญ ต้นทุนการซือ้ ส่วนประกอบและ
วัตถุดบิ สาคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านี้เป็ นไปตามธุรกิจปกติของกิจการและบริษทั
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ย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการเหล่านี้จะ
ยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2) รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุ ดบิ และสินค้า รายการเหล่านี้
เป็ นไปตามลักษณะสนับสนุ นธุรกิจปกติของกิจการ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการค้าตลาด กิจการคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพืน้ ทีก่ ารให้เช่าอาคาร เป็ นต้น โดยคาด
ว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
4) รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
▪ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : STARK และบริษัทย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ในกรณีบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
(ถ้ามี) STARK จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ตามความเสีย่ งของผูก้ ู้ ในอัตราทีเ่ หมาะสม เช่น
มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผูก้ ู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และ
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่
▪ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน: STARK และบริษทั ย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือ
เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
วงเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม เช่น มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความ
เสีย่ งของผูก้ ู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่
นอกจากนี้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน STARK จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน โดย STARK จะปฏิบตั ติ ามมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกันทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
ข้อความใหม่
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต STARK จึง
จัด ให้มีก ารก าหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อ นไขต่ า งๆ ของแต่ ล ะฝ่ายให้ช ัดเจน เพื่อ ให้ผู้ส อบบัญชีส ามารถ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่มี กี ารทารายการระหว่างกันซึ่ง เป็ น
รายการที่เป็ นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึน้ มาก่อน และเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ STARK
และ/หรือ เป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกาตรวจสอบจะพิจารณาความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการSTARK
ในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างทีเ่ ป็ นรายการทีไ่ ม่เป็ นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ ไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของ
STARK และอาจเป็ นรายการทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ STARK จะดาเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มกี ารพิจารณาในเบื้องต้นก่อนทีจ่ ะมีการอนุ มตั เิ พื่อเข้าทารายการ STARK จะจัดให้มกี ารพิจารณาโดยผ่านทีป่ ระชุม
คณะกรรมการทีม่ กี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมสมเหตุสมผล
และมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม เช่น เป็ นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ โดย
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กรรมการผู้มสี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันใดๆ STARK จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีข อง STARK เป็ นผู้ให้ความเห็น
เกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปรายงานต่อคณะกรรมการของ STARK หรือผูถ้ อื หุน้ ตามความเหมาะสม
กิจการคาดว่าในอนาคต กิจการอาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั และ/หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็ นรายการที่เกิดตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการ ซึง่ แนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้า และวัตถุดบิ สาคัญ ต้นทุนการซือ้ ส่วนประกอบและ
วัตถุ ดิบสาคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้า รายการเหล่านี้เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการ
เหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ทีอ่ าจมีการทารายการธุรกิจ
ปกติกบั กิจการเกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคต เช่น
- MM: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
- CLS: การซือ้ ล้อเหล็กสาหรับจัดเก็บสายไฟ, การขายเหล็กเพื่อผลิตล้อเหล็กสาหรับจัดเก็บสายไฟ,
การขายเศษสายไฟฟ้า
- ICS: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
- TCKI: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
- TCK: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
- PRO: รายได้จากการขายสายไฟฟ้า
- TCI: รายได้จ ากการขายทองแดงและอลู มิเ นี ย ม, การซื้อ สายไฟฟ้ า, การขายเศษสายไฟฟ้ า
(อย่างไรก็ตาม TCI ไม่เป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับกิจการแล้ว)
2) รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้
เป็ นไปตามลักษณะสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการค้าตลาด บริษทั ฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิติ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ทีอ่ าจมีการทารายการสนับสนุนธุรกิจปกติกบั กิจการเกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคต เช่น
- MM: การใช้บริการขนส่ง
- MMF: การใช้บริการขนส่ง
- TOA: การเช่าพืน้ ทีแ่ ละรับบริการด้านระบบเครือข่าย, การซือ้ สีทาภายนอกอาคาร
3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เป็ นต้น โดย
คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น โดยตัวอย่างบุคคล / นิตบิ ุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
ทีอ่ าจมีการทารายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กบั กิจการ ซึง่ อาจเกิดรายการขึน้ ในอนาคต เช่น
- MM: การให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้า
- ICS: การให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
4) รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจ
เกิด ขึ้น ในอนาคตตามความจาเป็ น โดยตัวอย่ างบุ คคล / นิ ติบุ ค คลที่เกี่ยวโยง ที่อ าจมีก ารทารายการ
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการกับกิจการเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น
- ICS: การซือ้ แผงโซล่าร์บนหลังคา, การก่อสร้างอาคารโรงงาน
5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
▪ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษท
ั ฯ และบริษทั ย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ในกรณีบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (ถ้ามี)
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▪

บริษทั ฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยมื ตามความเสีย่ งของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอตั รา
ใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผูก้ ู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทัวไป
่
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือ
เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของวงเงิน
กูย้ มื และอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม เช่น มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผู้
กู้ เงื่อนไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ โดยบุคคล / นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ทีก่ จิ การยังคงรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
- TAH: กิจ การมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ จาก TAH โดยมียอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 มิถุ น ายน 2562
เท่ากับ 138.60 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะชาระคืนทัง้ หมดภายหลังการได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากการออก
และเสนอขายหุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) ซึง่ คาดว่าจะชาระคืนภายในไตรมาส 4 ปี 2562

นอกจากนี้ ในการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ าร
ทารายการระหว่างกันทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ - ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2

บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติ มครัง้ ที่ 2 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของบริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
“ข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดง และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดงทีถ่ ูกขีดออก”
1. แก้ไขข้อความในหน้ าแนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ข้อความเดิ ม
แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ป รึก ษาฯ ในฐานะที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระที่ไ ด้รบั การแต่ง ตัง้ จากบริษัท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชัน่ จ ากัด
(มหาชน) (“STARK” หรือ “บริ ษทั ฯ”) ให้เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ อื หุน้ สาหรับการให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้
รายย่อย ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูล คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ STARK โดยนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
(“นายวนรัช ต์ ”) และ Stark Investment Corporation Limited (“SIC”) ซึ่ง เป็ น นิ ติบุ ค คลที่น ายวนรัช ต์ ถื อ หุ้น ร้ อ ยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมด (ผูท้ าคาเสนอซื้อทัง้ สองในทีน่ ้ีรวมเรียกว่า “ผู้ทาคาเสนอซื้อ”) และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1.

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทาคาเสนอซื้อ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2
ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ข้อความใหม่
แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ป รึก ษาฯ ในฐานะที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระที่ไ ด้รบั การแต่ง ตัง้ จากบริษัท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชัน่ จ ากัด
(มหาชน) (“STARK” หรือ “บริ ษทั ฯ”) ให้เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ อื หุน้ สาหรับการให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้
รายย่อย ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูล คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ STARK โดยนายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
(“นายวนรัช ต์ ”) และ Stark Investment Corporation Limited (“SIC”) ซึ่ง เป็ น นิ ติบุ ค คลที่น ายวนรัช ต์ ถื อ หุ้น ร้ อ ยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมด (ผูท้ าคาเสนอซื้อทัง้ สองในทีน่ ้ีรวมเรียกว่า “ผู้ทาคาเสนอซื้อ”) และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1.

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทาคาเสนอซื้อ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2
ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
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2. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้ า 1
ข้อความเดิ ม
ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
ข้อความใหม่
ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมต่อของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่คานวณได้ทางทฤษฎี
ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
3. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 1
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ
ฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม
2562 รวมทัง้ ข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ แต่ใน
กรณีทร่ี าคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ณ วันทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเสนอขาย ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ตัดสินใจขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน โดยทีไ่ ม่จาเป็ นต้องมาเสนอขายกับผูท้ าคาเสนอซื้อในครัง้
นี้ โดยมีเหตุผลดังนี้
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ
ฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม
2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รวมทัง้ ข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า
ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ แต่ในกรณีทร่ี าคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีราคาสูง
กว่าราคาเสนอซื้อ ณ วันทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะเสนอขาย ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แทน โดยทีไ่ ม่จาเป็ นต้องมาเสนอขายกับผูท้ าคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ โดยมีเหตุผลดังนี้
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4. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 2
ข้อความเดิ ม
4.2
ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผทู้ าคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ
บริษทั ฯ มีความเห็นเกีย่ วกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซื้อดังนี้
ข้อความใหม่
4.2
ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผทู้ าคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3
ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ มีความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบ
จากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซื้อดังนี้
5. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 3-5 - สถานภาพของกิ จการ
ข้อความเดิ ม
4.2.1 สถานภาพของกิจการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคา
เสนอซื้อไม่มแี ผนการทีจ่ ะเพิกถอนหุน้ ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
ช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นเพียงแต่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมีผลบังคับในขณะนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “STARK”) เดิมชื่อ บริษัท สยามอินเตอร์
มัลติมเี ดีย จากัด (มหาชน) (“SMM”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายหนังสือ ผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ซื้อขาย
สิท ธิถ์ ่ า ยทอดสดทางโทรทัศ น์ ถ่ า ยทอดสดผ่ า นดาวเทีย ม และกิจ การสิ่ง พิม พ์อ่ืน ๆ (“ธุ ร กิจ เดิม ”) ต่ อ มาที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ของ SMM ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้าง โดยการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ
โฮลดิ้ง 2 จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีล่ งทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) และถือหุน้ หลักในบริษทั เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”) โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 21,500,000,000 หุ้น ซึ่ง
กิจการได้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวนรัชต์ และ SIC จานวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น
ตามลาดับ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมด นายวนรัชต์ และ SIC เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการสัดส่วน
ร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ตามลาดับ
นอกจากนี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั SMM และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ SMM ในครัง้ เดียวกันได้มมี ติ
อนุ มตั กิ ารโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั เอสเอ็มเอ็ม พลัส จากัด (“SMM Plus”) และได้มมี ติขายเงินลงทุน
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ในบริษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษทั เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จากัด (“TBB”) ซึง่ มิใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งผลการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว กิจการได้จดั สรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายรีวนิ เพทายบรรลือ จานวน 666,666,666 หุน้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ทัง้ หมด นายรีวนิ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด ตามแผนการรวมธุรกิจของ
กิจการ จัดเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor
Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตาม
เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ จึงเป็ นเหตุให้กจิ การมีหน้าทีย่ ่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับ
หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
และกาหนดเงือ่ นไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้
1.

น าหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ TAH2 (ได้ แ ก่ นายวนรั ช ต์ แ ละ Stark Investment
Corporation Limited ซึ่งเป็ นบริษทั ทีน่ ายวนรัชต์ถอื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) จานวนร้อยละ 55 ของหุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัดมาฝากตามเงือ่ นไข Silent Period เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วัน ที่ต ลาดหลักทรัพย์ฯ สั ่งรับ หุ้น สามัญเพิ่มทุน เป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนเพิ่ม เติม (ตรงกับ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสั ่งห้ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมด
อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดทัง้ หมด เป็ นการเสนอขายใน
ราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ บริษทั ฯ ต้องนา
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อน
ผัน การน าฝากหุ้น เพิ่ม ทุ น ของนายรีวิน เพทายบรรลือ จ านวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บ ริษัท ขอมา
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ จะนาหุน้ จานวนดังกล่า วไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า
หากมีการไถ่ถอนการจานาหุ้นดังกล่าวก่อนครบกาหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนาหุ้นดังกล่าวมา
ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ภายใน 3 วันทาการรับจากวันทีไ่ ด้ไถ่ถอน
จานาจนกว่าจะครบกาหนดเวลา Silent Period
(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน
3 ราย ได้แก่ 1. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ จานวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.37 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ 2. SIC จานวน 5,000,000,000
หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการ และ 3. นายรีวนิ เพทายบรรลือ จานวน 666,666,666 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเสนอขายทีร่ าคา 0.60 บาทต่อหุน้
ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวัน
แรกทีเ่ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนัน้ บุคคล
ในวงจากัดทัง้ 3 รายจึงต้องนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนของตนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั ่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น
เพิม่ เติม ซึง่ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุน้ ได้
ร้อยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้
ทัง้ หมด)
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บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ดารงการถือหุ้นในบริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียนโดยอาจเปลี่ยนบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริม่ ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระจายการถือ หุ้น รายย่อ ยตามที่บ ริษัทได้เ ปิ ด เผยแผนการดาเนิ น การและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้ง
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การดารงสถานะ
เป็ นบริษทั จดทะเบียน

อนึ่ง ณ วันทีท่ าคาเสนอซื้อ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยร้อยละ 4.40 และภายหลังการทา
เสนอซื้อ บริษัทฯ อาจมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าก่อนการทาคาเสนอซื้อ ที่เท่ากับร้อยละ 4.40
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่ถงึ ร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดารงสถานะการเป็ นบริษทั
จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื รายย่อยครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบือ้ งต้นตามมติทป่ี ระชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ดังนี้
1.

2.

ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2562
ด าเนิ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แก่ ป ระชาชนเป็ น การทัว่ ไป (Public Offering) จ านวนไม่ เ กิน
480,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเดิม ทีถ่ อื โดยนายวนรัชต์
และ/หรือ SIC จานวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ กิจการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึง่ ปี
แรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดาเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั การจัดเตรียมเอกสาร การขออนุ ญาต
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสภาวะการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
ข้อความใหม่
4.2.1
สถานภาพของกิจการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคา
เสนอซื้อไม่มแี ผนการทีจ่ ะเพิกถอนหุน้ ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
ช่วงเวลา 12 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เว้นเพี ยงแต่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมีผลบังคับในขณะนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “STARK”) เดิมชื่อ บริษัท สยามอินเตอร์
มัลติมเี ดีย จากัด (มหาชน) (“SMM”) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายหนังสือ ผลิตรายการทางโทรทัศน์และวิทยุ ซื้อขาย
สิท ธิถ์ ่ า ยทอดสดทางโทรทัศ น์ ถ่ า ยทอดสดผ่ า นดาวเทีย ม และกิจ การสิ่ง พิม พ์อ่ืน ๆ (“ธุ ร กิจ เดิม ”) ต่ อ มาที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ของ SMM ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้าง โดยการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ
โฮลดิ้ง 2 จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีล่ งทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) และถือหุน้ หลักในบริษทั เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์
เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”) โดยชาระค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 21,500,000,000 หุ้น ซึ่ง
กิจการได้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวนรัชต์ และ SIC จานวน 16,500,000,000 หุ้น และ 5,000,000,000 หุ้น
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ตามลาดับ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมด นายวนรัชต์ และ SIC เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการสัดส่วน
ร้อยละ 73.37 และร้อยละ 22.23 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ตามลาดับ
นอกจากนี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั SMM และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ SMM ในครัง้ เดียวกันได้มมี ติ
อนุ มตั กิ ารโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั เอสเอ็มเอ็ม พลัส จากัด (“SMM Plus”) และได้มมี ติขายเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ บริษทั เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จากัด (“TBB”) ซึง่ มิใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งผลการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว กิจการได้จดั สรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นายรีวนิ เพทายบรรลือ จานวน 666,666,666 หุน้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ทัง้ หมด นายรีวนิ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการสัดส่วนร้อยละ 2.96 ของหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั ทีม เอ โฮลดิง้ 2 จากัด ตามแผนการรวมธุรกิจของ
กิจการ จัดเป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor
Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6,652.00 ตาม
เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ออกเพื่อชาระสินทรัพย์ จึงเป็ นเหตุให้กจิ การมีหน้าทีย่ ่นื คาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับ
หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Relisting) โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
และกาหนดเงือ่ นไขในการรับหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้
1.

น าหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ของ TAH2 (ได้ แ ก่ นายวนรั ช ต์ แ ละ Stark Investment
Corporation Limited ซึ่งเป็ นบริษทั ทีน่ ายวนรัชต์ถอื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) จานวนร้อยละ 55 ของหุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัดมาฝากตามเงือ่ นไข Silent Period เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วัน ที่ต ลาดหลักทรัพย์ฯ สั ่งรับ หุ้น สามัญเพิ่มทุ น เป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนเพิ่ม เติม (ตรงกับ วัน ที่ 24
กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสั ่งห้ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมด
อย่างไรก็ตาม หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดทัง้ หมด เป็ นการเสนอขายใน
ราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ บริษทั ฯ ต้องนา
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period ดังกล่าวข้างต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่อน
ผัน การน าฝากหุ้น เพิ่ม ทุ น ของนายรีวิน เพทายบรรลือ จ านวน 666,666,666 หุ้น ตามที่บ ริษัท ขอมา
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ จะนาหุน้ จานวนดังกล่าวไปเป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขว่า
หากมีการไถ่ถอนการจานาหุ้นดังกล่าวก่อนครบกาหนดเวลา Silent Period ให้บริษัทนาหุ้นดังกล่าวมา
ฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ภายใน 3 วันทาการรับจากวันทีไ่ ด้ไถ่ถอน
จานาจนกว่าจะครบกาหนดเวลา Silent Period
(เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กิจการได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน
3 ราย ได้แก่ 1. นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ จานวน 16,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.37 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ 2. SIC จานวน 5,000,000,000
หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทั ง้ หมดของ
กิจการ และ 3. นายรีวนิ เพทายบรรลือ จานวน 666,666,666 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.23 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดและสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ โดยเสนอขายทีร่ าคา 0.60 บาทต่อหุน้
ซึง่ เป็ นการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทาการก่อนวัน
แรกทีเ่ สนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดังนัน้ บุคคล
ในวงจากัดทัง้ 3 รายจึงต้องนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนของตนทัง้ หมดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period
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เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั ่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย น
เพิม่ เติม ซึง่ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน จะสามารถขายหุน้ ได้
ร้อยละ 25 ของหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย และเมื่อครบกาหนดเวลา 1 ปี สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้
ทัง้ หมด)
ดารงการถือหุ้นในบริษัท เฟ้ ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด ในฐานะบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดเวลาทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียนโดยอาจเปลี่ยนบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริม่ ทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กระจายการถือ หุ้น รายย่อ ยตามที่บ ริษัทได้เ ปิ ด เผยแผนการดาเนิ น การและกรอบระยะเวลาที่ได้แจ้ง
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การดารงสถานะ
เป็ นบริษทั จดทะเบียน

อนึ่ง ตัง้ แต่กจิ การมีการออกและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดตามทีก่ ล่าวในข้อ 1. ส่งผลให้กจิ การ
มีสดั ส่วนการถือหุน้ รายย่อยร้อยละ 4.40 ซึง่ มีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน ซึง่ ณ
วันที่ทาคาเสนอซื้อ บริษัทฯ ยังคงมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 4.40 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน และภายหลังการทาเสนอซื้อ บริษทั ฯ อาจมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
รายย่อยน้อยกว่าก่อนการทาคาเสนอซื้อ ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 4.40 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ไม่ถงึ ร้อยละ 15.00 ตามเกณฑ์การดารงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และผูท้ าคาเสนอซื้อมี
แผนในการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือรายย่อยครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเบื้องต้นตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2562 ดังนี้
1.

2.

ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2562
ด าเนิ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แก่ ป ระชาชนเป็ น การทัว่ ไป (Public Offering) จ านวนไม่ เ กิน
480,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท พร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเดิม ทีถ่ อื โดยนายวนรัชต์
และ/หรือ SIC จานวนไม่เกิน 1,320,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ กิจการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกินครึง่ ปี
แรกของปี 2563

อย่างไรก็ตาม แผนการดาเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั การจัดเตรียมเอกสาร การขออนุ ญาต
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสภาวะการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
6. แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 16-17 - รายการระหว่างกัน
ข้อความเดิ ม
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษทั ฯ จึง
จัด ให้มีก ารก าหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อ นไขต่ า งๆ ของแต่ ละฝ่ ายให้ช ั ดเจน เพื่อ ให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่มี กี ารทารายการระหว่างกันซึ่ง เป็ น
รายการที่เป็ นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ บริษทั ฯ
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และ/หรือ เป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการทีไ่ ม่เป็ นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ทีไ่ ม่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ และอาจเป็ นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดาเนินการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะมีการอนุมตั เิ พื่อเข้าทารายการ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารพิจารณาโดยผ่านที่
ประชุ ม คณะกรรมการที่มีก รรมการตรวจสอบเข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ดูแ ลให้ร ายการระหว่ า งกัน เป็ น ไปอย่ า งยุ ติธ รรม
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกาหนดราคาทีเ่ หมาะสม เช่น เป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด เป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ทัวไป
่ โดยกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญ
ในการพิจ ารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัท ฯ จะได้ใ ห้ผู้เ ชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ เป็ น ผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผู้ถือหุน้ ตามความ
เหมาะสม
แนวโน้มหรือนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต บริษัทฯ อาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั และ/หรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็ นรายการทีเ่ กิดตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ ซึง่ แนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า และวัตถุดบิ สาคัญ ต้นทุนการซื้อส่วนประกอบและ
วัตถุดิบสาคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้ า รายการเหล่านี้เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการ
เหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้
เป็ นไปตามลักษณะสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและ
เงือ่ นไขการค้าตลาด บริษทั ฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เป็ นต้น โดย
คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
▪ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษท
ั ฯ และบริษทั ย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (ถ้ามี)
บริษทั ฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอตั รา
ใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผูก้ ู้ เงือ่ นไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขการค้าทัวไป
่
▪ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือ
เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของวงเงิน
กูย้ มื และอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม เช่น มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผู้
กู้ เงือ่ นไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่
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นอกจากนี้ ในการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ าร
ทารายการระหว่างกันทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
ข้อความใหม่
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษทั ฯ จึง
จัด ให้มีก ารก าหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อ นไขต่ า งๆ ของแต่ ละฝ่ ายให้ช ัดเจน เพื่อ ให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่มี กี ารทารายการระหว่างกันซึ่ง เป็ น
รายการที่เป็ นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ บริษทั ฯ
และ/หรือ เป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจาเป็ น
ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการทีไ่ ม่เป็ นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ และอาจเป็ นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดาเนินการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะมีการอนุมตั เิ พื่อเข้าทารายการ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารพิจารณาโดยผ่านที่
ประชุ ม คณะกรรมการที่มีก รรมการตรวจสอบเข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ดูแ ลให้ร ายการระหว่ า งกัน เป็ น ไปอย่ า งยุ ติธ รรม
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกาหนดราคาทีเ่ หมาะสม เช่น เป็ นราคาทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด เป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้า
ทัวไป
่ โดยกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญ
ในการพิจ ารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัท ฯ จะได้ใ ห้ผู้เ ชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ เป็ น ผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผู้ถือหุน้ ตามความ
เหมาะสม
แนวโน้มหรือนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต บริษัทฯ อาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั และ/หรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็ นรายการทีเ่ กิดตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ ซึง่ แนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า และวัตถุดบิ สาคัญ ต้นทุนการซื้อส่วนประกอบและ
วัตถุดบิ สาคัญในการผลิตและจัดเก็บสายไฟฟ้ า รายการเหล่านี้เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด โดยคาดว่ารายการ
เหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ทีอ่ าจมีการทารายการธุรกิจ
ปกติกบั กิจการเกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคต เช่น
- MM: รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า
- CLS: การซื้อล้อเหล็กสาหรับจัดเก็บสายไฟ, การขายเหล็กเพื่อผลิตล้อเหล็กสาหรับจัดเก็บสายไฟ,
การขายเศษสายไฟฟ้ า
- ICS: รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า
- TCKI: รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า
- TCK: รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า
- PRO: รายได้จากการขายสายไฟฟ้ า
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- TCI: รายได้จ ากการขายทองแดงและอลู มิเ นี ย ม, การซื้อ สายไฟฟ้ า , การขายเศษสายไฟฟ้ า
(อย่างไรก็ตาม TCI ไม่เป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับกิจการแล้ว)
รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า รายการเหล่านี้
เป็ นไปตามลักษณะสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการค้าตลาด บริษทั ฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างบุคคล / นิติ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ทีอ่ าจมีการทารายการสนับสนุนธุรกิจปกติกบั กิจการเกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคต เช่น
- MM: การใช้บริการขนส่ง
- MMF: การใช้บริการขนส่ง
- TOA: การเช่าพืน้ ทีแ่ ละรับบริการด้านระบบเครือข่าย, การซื้อสีทาภายนอกอาคาร
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่ การให้เช่าอาคาร เป็ นต้น โดย
คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น โดยตัวอย่างบุคคล / นิตบิ ุคคลทีเ่ กี่ยวโยง
ทีอ่ าจมีการทารายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์กบั กิจการ ซึง่ อาจเกิดรายการขึน้ ในอนาคต เช่น
- MM: การให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้า
- ICS: การให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยคาดว่ารายการประเภทนี้อาจ
เกิด ขึ้น ในอนาคตตามความจาเป็ น โดยตัวอย่ างบุ คคล / นิ ติบุ ค คลที่เกี่ยวโยง ที่อ าจมีก ารทารายการ
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการกับกิจการเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น
- ICS: การซื้อแผงโซล่าร์บนหลังคา, การก่อสร้างอาคารโรงงาน
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
▪ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษท
ั ฯ และบริษทั ย่อย จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (ถ้ามี)
บริษทั ฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยมื ตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น มีอตั รา
ใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผูก้ ู้ เงือ่ นไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขการค้าทัวไป
่
▪ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือ
เงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของวงเงิน
กูย้ มื และอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม เช่น มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราตลาด เหมาะสมกับความเสีย่ งของผู้
กู้ เงือ่ นไขการวางหลักประกัน และเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ โดยบุคคล / นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ทีก่ จิ การยังคงรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
- TAH: กิจ การมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ จาก TAH โดยมียอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 มิถุ น ายน 2562
เท่ากับ 138.60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะชาระคืนทัง้ หมดภายหลังการได้รบั เงินเพิม่ ทุนจากการออก
และเสนอขายหุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) ซึง่ คาดว่าจะชาระคืนภายในไตรมาส 4 ปี 2562

นอกจากนี้ ในการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ าร
ทารายการระหว่างกันทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
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