(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อ
วันที่ 28 สิ งหาคม 2562 ระหว่างเวลา 18.00 ถึง 20.00 โดยอ้ างถึงมติ คณะกรรมการบริ ษั ท สยามอินเตอร์ มัลติมี เดีย จากัด
(มหาชน) (ชื่อเดิม) ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิ น 1,323,211,005 หุ้ น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Rights
Offering)
โดยได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรื อ คณะกรรมการบริหาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จาเป็ นและสมควร
ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนดวันที่ใช้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกาหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุ้น
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

จานวนหุ้น
(หุ้น)
1,323,211,005
-

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
1,323,211,005
-

2.
2.1

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)

1,323,211,005

17.0 : 1.0
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
1

รวม

1,323,211,005

จัดสรรให้ แก่

วัน เวลา จองซือ้
ราคาขาย
และชาระเงินค่ า
(บาทต่ อหุ้น)
หุ้น
1.0
วันที่ 23 – 27
กันยายน
2562
เวลา 9.00 –
15.30 น.
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
2

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
1 บริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งจากนายวนรัชต์ ตั ้งคารวคุณ (“นายวนรั ชต์ ”) และ Stark Investment Corporation Limited ซึ่ง
เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 และ Concert party ของนายวนรัชต์ (รวมเรี ยก “กลุ่มนายวนรัชต์ ”) จะสละสิทธิ์จองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right offering) ทัง้ จานวน 21,500,000,000 หุ้น เพราะฉะนัน้ อัตราส่วนการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ยกเว้ นกลุ่มนายวนรัชต์ จะเท่ากับ 1.3 หุ้นเดิมต่อ 1.0 หุ้นใหม่
2 รายละเอียดและขันตอนการจองซื
้
้อบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
2.1.1

การดาเนินการของบริษัท กรณีท่มี ีเศษของหุ้น
กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัดทิ ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ซึ่งจัดประชุมวิสามัญดังกล่าว ณ ห้ องวาสนาโรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ อนุมตั ิการโดย

4.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)

บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทฯ และ
การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
2

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถื อหุ้น (Right Offering) มาใช้ ชาระคืนเงินกู้ต่อสถาบันการเงินของ TAH2 และ/หรื อ บริ ษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ
อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (“PDITL”) เพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม รวมถึงเป็ นแหล่ง
เงินทุนในการดาเนินงานของบริษัทฯ และ/หรื อ มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงานของบริษัทฯ
และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
จะช่วยให้ บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ ้น
สัดส่ วน

แผนการใช้ เงิน

ประมาณร้ อยละ 70 ของมู ล ค่ า หุ้ นที่ อ อกและ
จั ด สรร และ เป็ นมู ล ค่ า ไม่ เ กิ น จากยอดเงิ น กู้
คงเหลือที่มีต่อสถาบันการเงินในขณะนัน้

1. ชาระคืนเงินกู้กบั สถาบันการเงิน

2. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดาเนินงาน ประมาณร้ อยละ 30 ของมู ล ค่ า หุ้ นที่ อ อกและ
อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ แหล่ งเงิน ทุ น ในการ จัดสรร หรื อ มูลค่าที่เหลือสุทธิหลังการชาระคืน
ดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ เพื่ อ รองรั บ การ เงินกู้ต่อสถาบันการเงิน
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
โดยแผนการใช้ เงินดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการ
ดาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย
จะคานึงถึงประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
6.

ประโยชน์ ท่บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งเงินทุนเพื่อชาระหนีส้ ินของกลุ่มบริ ษัท ตลอดจนการขยายธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้ าง
ธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ส่งผลดีต่อความสามารถในการทากาไรของ
บริ ษัทฯ นอกจากนีแ้ ล้ ว การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ทาให้ อัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดีขึ ้น ทาให้ มีเงินทุนสารองที่สามารถนาไปใช้ ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศกั ยภาพ
และมีโอกาสเจริ ญเติบโตสูง ทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในอนาคตอีกด้ วย อันจะ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
7.

ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษั ทฯ มี นโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นในอั ตราไม่ ต่ ากว่ าร้ อยละ 50 ของก าไรสุ ทธิ หลังหั ก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้ วในแต่ละปี ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ พิจารณาปั จจัย
3

ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานและการบริ หารด้ วย เช่ น ฐานะและความแข็ ง แกร่ งทางการเงิ น
สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรื อแผนการลงทุน ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
7.2

ผู้จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ด้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลเมื่อบริ ษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั น
ผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
- ไม่มี -

9.

คารับรองของคณะกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว หากในการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (และที่ ได้ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม) และหากการไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ นัน้ เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่ มีความ
เกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
10.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลาดับ
1

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562
(บริษัท สยามอินเตอร์ มลั ติมีเดีย จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม))
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right
Offering) และเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ตามแผนการกระจายการถือหุ้น
ภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right
Offering) และเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) ตามแผนการกระจายการถือหุ้น
ภายหลังการปรับโครงสร้ างกิจการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562
(บริษัท สตาร์ ค คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) (Excluding Right: XR) และรายละเอียดอื่น
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) (Excluding Right: XR)

2

3

4

4

วัน เดือน ปี
22 กุมภาพันธ์ 2562

11 เมษายน 2562

28 สิงหาคม 2562

10 กันยายน 2562

ลาดับ
5
6
7

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) (Record Date)
ระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering)
จดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ กับกระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
11 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั การจัดเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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