ที่ STARK016/2562
วันที่ 16 กันยายน 2562
เรือ่ ง

แจ้งเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนและกาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) บนเว็บไซต์บริษัท

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บริษัท สยามอินเตอร์มลั ติมีเดีย จากัด (มหาชน)) (ชื่อเดิม) ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,323,211,005 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวมมูลค่า
ทั้ง สิ น้ ไม่ เ กิ น 1,323,211,005 บาท เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ( Rights Offering) และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท (บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)) ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 กันยายน 2562
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
1. กาหนดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และรับชาระเงินหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ระหว่าง วันที่ 23-27 กันยายน 2562 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
2. สถานที่รบั จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และรับชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตีท้ าวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-41 โทรสาร : 0-2343-9687
อีเมล์ : kumnueng@trinitythai.com
3. ราคาค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
หุน้ ละ 1.00 บาท
4. อัตราการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
อัตราส่วน 17.0 หุน้ เดิม ต่อ 1.0 หุน้ ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท โดยปั ดเศษของหุน้ ทิง้ โดยผูถ้ ือหุน้
เดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription)

โดยจะต้องแสดงความจานงมาในคราวเดียวกันกับการจองซือ้ ตามสิทธิและต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ทงั้ จานวน ในกรณี ที่จองซือ้ เกิ นสิทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตาม
จานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ทั้ง นี ้ บริษั ท ฯ ได้ร ับ แจ้ง จากนายวนรัช ต์ ตั้ง คารวคุณ (“นายวนรั ช ต์” ) และ Stark Investment Corporation
Limited ซึง่ เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 และ Concert party ของนายวนรัชต์ (“กลุ่มนายวนรัชต์”) ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ว่าจะสละสิทธิ์จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right offering) ทัง้ จานวน 21,500,000,000 หุน้
เพราะฉะนัน้ อัตราส่วนการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ยกเว้นกลุม่ นายวนรัชต์ จะเท่ากับประมาณ 1.0 หุน้ เดิมต่อ
1.3 หุน้ ใหม่

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มีสิทธิได้รบั การจองซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ และทาการเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน พร้อมเอกสารประกอบเพื่อการดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ http://www.starkcorporation.com/web/irshare/ ในวันที่16 กันยายน
2562 บริษัทฯ จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ กรุ ณาศึกษารายละเอียดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวและปฏิบตั ิตามรายละเอียดและขัน้ ตอนที่ระบุในหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
หากมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขัน้ ตอน และวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน กรุณาติดต่อ คุณ คานึง
จาดใจดี โทรศัพท์ : 0-2343-9630-41 อีเมล์ : kumnueng@trinitythai.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
กรรมการ

