ที่ STARK013/2562
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เรือ่ ง

สรุปแนวทางการแก้ไขการถูกขึน้ เครือ่ งหมาย “C”

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งแนวทางแก้ไขการถูกขึน้ เครือ่ งหมาย “C” ซึง่ บริษัทฯ
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แสดงส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของ
บริษัทฯ ซึง่ บริษัทฯ ได้จดั ประชุม Public Presentation ให้กบั นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00
– 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 16 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่ที่ อาคารมณียา เซ็นเตอร์ เลขที่ 518/5
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชีแ้ จงแนวทางแก้ไขการถูกขึน้ เครื่องหมาย “C”
สรุปได้ดงั นี ้
ตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งข่าวเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขการถูกขึน้ เครื่องหมาย “C” ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับงบ
การเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ตามลาดับ โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้วดังนี ้
(1) การปรับโครงสร้างกิจการ การรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก TAH2 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เอสเอ็ม
เอ็มพลัส จากัด (“SMMP”) และการจาหน่ายหุน้ SMMP ให้แก่ บริษัท เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จากัด ซึง่ ดาเนินการแล้ว
เสร็จและคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรบั ทราบแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
(2) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 22,166,666,666 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
0.60 บาทต่อ หุ้น คิ ด เป็ น มูลค่า รวม 13,300,000,000 บาท เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) โดยแบ่งเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
• จานวน 21,500,000,000 หุน้ ให้แก่ TAH2 เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมด ซึง่ ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และ
• จานวน 666,666,666 หุน้ ให้แก่ นายรีวิน เพทายบรรลือ ซึ่งดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,803,211,005 หุน้ แบ่งเป็ น

• การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม (Rights Offering : RO) และ
• การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 480,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนเป็ นการทั่วไป (Public Offering : PO)
ทัง้ นี ้ ดาเนินการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมกราคม 2563
โดยภายหลังการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถอื หุ้นต่อหุน้ (บาท)

ไตรมาส 2/2562
323
(198)
(0.61)

PP
22,167
13,300
0.60

RO
1,323
1,323
1.00

Total
23,813
14,425
0.61

ดังนัน้ ภายหลังการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ ต่อหุน้ ประมาณ 0.61 บาทต่อหุน้
ซึง่ มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ (ราคาพาร์ 1.00 บาท)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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กรรมการ

