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ณ  ห้อง VCV ชั้น 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) 

เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตามที่บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ) เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพารกัษ์  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ นัน้ 

ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่สายพนัธใ์หม ่2019 (“COVID-19”) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ด าเนินการในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บริษัทมีความตระหนกัและหว่งใยอย่างยิ่งตอ่ความเสีย่งของการแพรร่ะบาดดงักล่าวใน
การประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือกลบัจากประเทศกลุม่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสขุ
ก าหนด ไดแ้ก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลใีต ้อิตาล ีอิหรา่น ไตห้วนั สงิคโปร ์ญ่ีปุ่ น ฝรั่งเศส เยอรมนั รวมถงึ
ประเทศกลุม่เสี่ยงที่กระทรวงอาจก าหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกลชิ้ดกบับคุคลที่มีประวตัิเดินทางไปหรอื
มาจากประเทศกลุม่เสี่ยงเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือผูม้ีไข ้หรือมีอาการเก่ียวกบั
ทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสยัว่าจะเป็นไวรสั COVID-19 ขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของกรมควบคมุโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรอื
กรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได ้ 

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จากความแออดัของ       
ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมซึง่ยงัมิอาจคาดเดาไดแ้ละเพื่อสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ บริษัทขอความรว่มมือมายงั   
ผูถื้อหุน้ทุกท่านแมไ้ม่ใช่ผูท้ี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ใหพ้ิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเอง 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มแนบหลกัฐานมาที่ 

บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

เบอรโ์ทรศพัท ์02-680-5800 

 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
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2. กรณีผู้ถอืหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม 
บริษัทจัดใหม้ีมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนที่ตอ้งใชเ้วลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
บรษัิทจึงขอชีแ้จงและขอความรว่มมือมายงัผูถื้อหุน้ ดงันี ้

2.1 การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเขา้ไปในบริเวณหรือสถานที่จัด

ประชุมผูถื้อหุน้ทกุท่านจะตอ้งผ่านการคดักรอง หากไม่ผ่านการคดักรองท่านอาจถกูปฏิเสธการเขา้ใน

บริเวณ เช่น กรณีที่ผูถื้อหุน้มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือ มีอาการ

ผิดปกติเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ โดยบรษัิทจะจดัตัง้จดุคดักรองพรอ้มทัง้อปุกรณต์า่ง ๆ บรเิวณหนา้

หอ้งประชมุ กรณีท่ีพบผูม้ีความเสีย่งตอ้งขอสงวนสทิธ์ิในการเขา้หอ้งประชมุ โดยทา่นสามารถมอบฉนัทะ

ใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

2.2 เพื่อเป็นการช่วยลดความเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 เพิ่มเติม บรษัิทจึงขอความรว่มมอื
ทา่นผูถื้อหุน้ใหด้  าเนินการดงันี ้

 กรุณาสวมหนา้การอนามยัตลอดเวลา 

 กรุณาลา้งมือดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอลบ์อ่ย ๆ ตามสมควร 

 หลกีเลีย่งการใชม้ือสมัผสับรเิวณใบหนา้ )ตา จมกู ปาก(  

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 

 

 

                      (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 
      ประธานกรรมการบรษัิท 

              บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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วนัท่ี 24 เมษายน 2563 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

  2. รายงานประจ าปี 2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ส าหรบัปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

 3. รายนามและประวตัิของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 4. ขอ้มลู ประวตัิ และประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชี 

 5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

6. วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ 

7. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ค าแนะน าการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

10. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 
2563 มีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เดิมในวนัที่ 30 เมษายน 2563 และไดม้ีการแจง้เลื่อนการประชุม
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 นัน้ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการพิจารณาก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
อีกครัง้ ตามความเหมาะสม ซึ่งประธานกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ และไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใน
วนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00  น. ณ หอ้งประชุม VCV ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั  (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารกัษ์  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ โดย
มีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจันทรท์ี่ 23
มีนาคม 2563 และไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 ไวอ้ย่างถูกตอ้งตามมติของที่ประชุมจึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ดังนัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชุมฉบบันี ้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ดงักลา่ว 
ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่
ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 54 ก าหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  

 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษัทที่ผ่านมานัน้ พบว่าบริษัทมีก าไร
สทุธิของงบการเงินรวมจ านวน 208.44 ลา้นบาท แต่ยงัมีขาดทนุสะสมจ านวน 519.70 ลา้นบาท 
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บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ไดท้ี่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 จึงเห็นควรงดการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไร
สทุธิของงบการเงินรวมจ านวน 208.44 ลา้นบาท แต่ยงัมีขาดทนุสะสมจ านวน 519.70 ลา้นบาท 
บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึง่ในสาม (1/3) โดยกรรมการซึง่
พน้จากต าแหนง่ตามวาระมีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการที่ครบก าหนดพน้ออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน  3 ทา่น ดงันี ้

 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหนา้ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 
มกราคม 2563 โดยเผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้รบัทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซต์
ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

  คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาสรรหาแลว้ว่าบคุคลที่มีรายช่ือซึง่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ขา้งตน้ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และมีความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 

(1) นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

(2) นายชินวฒัน ์อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

(3) หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

  ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศึกษา และประสบการณท์ างานของกรรมการที่พน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย) ได้พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มี
ความรู  ้ความสามารถ ประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่
เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ผู้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มี
คณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามดงันี ้

 

 

 

 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
ก าหนดหา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทมิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรค
หนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 15 ก าหนดวา่ ใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ ในการ
นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยพิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรยีบเทียบกบัขอ้มลูการจ่ายผลตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนอื่น ๆ ใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนั ภารกิจและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจากการ

(1) นายวนรชัต ์      ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

(2) นายชินวฒัน ์    อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

(3) หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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พิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 18,750 25,000 
กรรมการ 15,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 12,500 12,500 
กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
ประธาน - 25,000 

กรรมการ - 20,000 
  

 ทั้งนี ้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ระบไุวข้า้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 41 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรูค้วามเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึง
เห็นสมควรเสนอใหบ้รษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 
(1) นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรอื 
(2) นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรอื 

(3) นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรอื 

(4) นางวิลาสนิี  กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 7098 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ท่านขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทและบริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักลา่ว โดยผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 1-3 ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเป็นปีที่ 2 และผูส้อบ
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บญัชีล าดบัที่ 4 ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นปีแรก และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้
ไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห ้บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ปฏิบตัิงานแทนได ้

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,000,000 บาท  
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 
2562 มีรายละเอีดยด ดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท (Audit Fee) ไมเ่กิน 4,000,000 บาท 2,500,000 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท          
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้                
(1) นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์และ/หรือ (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ (3) นาย
วลัลภ วิไลวรวิทย ์และ/หรือ (4) นางวิลาสินี กฤษณามระ แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 

 ทัง้นี ้ขอ้มลู ประวตัิ และประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึง่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจ านวน 2,186,352,891.99 บาท 
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 14,332,757,847.49 บาท เป็น 12,146,404,955.50 บาท และ
จาก ทุนจดทะเบี ยนช า ระแล้ วจ านวน 14,049 ,557 ,847.49 บาท  เ ป็นจ านวน 
11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 
0.59 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุน
สะสมของบริษัท โดยมีจ านวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 23,812,809,911 หุ้น 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอ
ต่อที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เ ป็น จ า น ว น 
2,186,352,891.99 บาท  จ ากท ุนจดทะ เบ ียนจ านวน  14,332 ,757 ,847.49  บาท เ ป็น 
12,146,404,955.50 บาท และจากทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท 
เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้จากเดิมมลูคา่
หุน้ละ 0.59 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้และผลขาดทุน
สะสมของบรษัิท 
ทัง้นี ้การลดทนุดงักลา่วไมม่ีผลกระทบต่อจ านวนหุน้ของบรษัิทแต่อยา่งใด ดงันัน้ หุน้ของบรษัิทมี
จ านวนหุน้คงเดิมเทา่กบั 23,812,809,911 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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                                     ก่อนการปรับ เปล่ียนแปลง หลังการปรับ 

ทุนจดทะเบียน 
-  จ านวนหุน้ 24,292,809,911 - 24,292,809,911 
-  มลูคา่ท่ีตราไว ้(บาท)  0.59 (0.09) 0.50 
-  มลูคา่ (บาท)  14,332,757,847.49 2,186,352,891.99 12,146,404,955.50 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
-  จ  านวนหุน้  23,812,809,911 - 23,812,809,911 
-  มลูคา่ท่ีตราไว ้(บาท)  0.59 (0.09) 0.50 
-  มลูคา่ (บาท)  14,049,557,847.49 2,143,152,891.99 11,906,404,955.50 

 

 ทัง้นี ้ภายหลงัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จะ
สง่หนงัสือแจง้การลดทนุใหก้บัเจา้หนีต้า่ง ๆ  ภายในวนัเดียวกนั และจะด าเนินการจดทะเบียนลด
ทนุกบักระทรวงพาณิชยใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2563  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.59 บาท 
เป็นมลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้และผลขาดทนุสะสมของบรษัิท โดยมี
จ านวนหุน้คงเดิมเทา่กบั 23,812,809,911 หุน้ ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งระบุในวาระที่ 8 ขา้งตน้ บริษัทจะตอ้ง
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 
มีนาคม 2563 ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษัิท ขอ้ 4. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบยีนจ านวน  : 12,146,404,955.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอ้ยสี่สิบ
หกลา้นสี่แสนสี่พนัเกา้รอ้ยหา้สิบ
หา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น : 24,292,809,911 หุน้  (สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้าสิบ
สองลา้นแปดแสนเกา้พนัเกา้รอ้ย
สิบเอ็ดหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์  
 โดยแบง่ออกเป็น :   
 หุน้สามญั : 24,292,809,911 บาท  (สองหมื่นสี่พันสองรอ้ยเก้าสิบ

สองลา้นแปดแสนเกา้พนัเกา้รอ้ย
สิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่ม-ี - 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตาม
รายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท
ที่ www.starkcorporation.com ดว้ยแลว้ตัง้แตว่นัที่ 28 เมษายน 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทเขา้รว่มประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนั 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริม่ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ หอ้งประชมุ VCV 
ชัน้ 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ) เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารกัษ์  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและ
ออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ สว่นผูถื้อหุน้
ต่างชาติที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม  สิ่งที ่
ส่งมาด้วย 10 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้และ
ส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายงับริษัท สตารค์  
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เบอรโ์ทรศพัท ์02-680-5800 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง
เอกสารถึงบรษัิท ภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งน ามา
แสดงในวนัประชมุตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบรษัิทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท หมวดที่ 5 เรือ่ง การประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วและเรียบรอ้ย 
บริษัทจะเปิดใหท้่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชุม ณ หอ้งประชุม VCV ชัน้ 2 
บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั เลขที่ 159 หมูท่ี่ 10 ถนนเทพารกัษ์  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

อนึ่ง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record 
Date) ในวนัท่ี 3 เมษายน 2563   

ขอแสดงความนบัถือ 
 

          

       (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ)   
  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2563 
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  หอ้ง Pinnacle 1-2 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ 
เลขที่ 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วันจันทรท์ี่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ         
เลขที่ 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 59 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 44 ราย รวมทัง้สิน้ 103 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิน้ 23,568,771,917 หุน้ จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ที่ออกและเรยีกช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 98.975182 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหนา่ยได้
แลว้ของบริษัท จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
กลา่วเปิดการประชมุ และมอบหมายใหน้างสาวลกัขณา แกว้เมือง ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 
2.  นายนิรุทธ  เจียกวธญัญ ู กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3.  นายทรงภพ  พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4.  นายกศุล  สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
5.  นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6.  นายศรทัธา  จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน   

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 
2. หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย  เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายพิพฒัน ์ กิตติอคัรเสถียร ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
2.  นายบดินทร ์ ฤทธิบญุชยั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
3.  นางสาวยพุิน ชะเทียนรมัย ์ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
4.  นายทรอย สกนูเนอรแ์มน ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
5.  นางสาวบงกชกนัย ์  ชมุสาย ณ อยธุยา ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
6.  นางสาวณฐันชิ สทุเธนทร ์ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
7.  นายนภสนิธุ ์ สริอิคัรพิศาล ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
8. นางกีรติกา                       แพงลาด อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิการลงทนุไทย 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
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เร่ิมการประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2563 และได้ชี ้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื ้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี ้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
14,332,757,847.49 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นหุน้สามัญจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 23,812,809,911 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.59 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 จะเป็นบคุคลผูท้ี่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้ประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2563 

ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมได้ชี ้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และ  
การนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงที่เจา้หนา้ที่ไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ 
ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน
หุน้ท่ีตนถือ หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยใหห้นึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสียง ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือ 
ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉันทะท าเครื่องหมาย 
ในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ในบตัรลงคะแนนของ 
แตล่ะวาระ โดยจะขอใหผู้ท้ี่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงยกมือขึน้ โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บเฉพาะบตัร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดงันัน้ ส  าหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสยีง 
จะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  

 การนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม ดงันัน้ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ  

 ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี  ้การลงคะแนนเสียงในการประชุม ครัง้นี  ้ 
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุทัง้หมด เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกว่าหนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 
5) บตัรลงคะแนนท่ีมีการลงคะแนนซ า้ในวาระท่ีลงมติไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
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หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 
3. กรณีผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการ

หรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษัิทจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

กรณีผูถื้อหุน้ตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบั
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่
ประชมุมีเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ว่า
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิใน
วาระนัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ในกรณีการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and 
Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และการ
ออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั (หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นเหรียญ
สหรฐั) ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระ
นัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่อนุมตัิในวาระนัน้ ๆ  
สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” จะน ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถท าการลงคะแนน
เสยีงลว่งหนา้ในวาระท่ียงัไมม่ีการลงมติได ้และสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจ้าหนา้ที่ของบรษัิทก่อนออก
จากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งท่านที่มาลา่ชา้ไม่ทนัในวาระใดจะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพาะวาระที่ก าลงัด าเนินการ
ประชมุ และยงัไมไ่ดด้  าเนินการประชมุ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลง
และอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจากที่ปรกึษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั คือ 
นางสาวณฐันิช สทุเธนทร ์เป็นพยานในการนบัคะแนน  

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระ 
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น แจง้
ช่ือและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ 
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ส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอใหไ้ปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใน
วาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงด
เวน้การซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และ
เพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

หลังจากจบการชี ้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 3/2562 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่  29 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีการบันทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้น
รายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
วา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้
มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,568,971,906 99.999991 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,200 0.000009 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 23,568,974,106 100.000000 

 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียง
ลงคะแนน 

 2. ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชมุจ านวน 3 ราย จ านวนหุน้ 202,189 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้
เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ  านวน 106 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้23,568,974,106 หุน้ 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-
Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รวมถงึการเข้าท าข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การซือ้ขายหุ้นดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

ประธานฯ ขอใหค้ณุบงกชกนัย ์ชุมสาย ณ อยธุยา ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชมุ ที่ปรกึษากฎหมาย
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 
ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี ่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock 
Company (“Thipha Cables”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock (“Dovina”) 
(รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย) ซึ่งไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมด
ของ Thipha Cables และ Dovina โดยบรษัิท บรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 
(ไดแ้ก่ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั และ PD Cable (Sg) Pte. Ltd.) มีมลูค่าการซือ้ขายหุน้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 240,000,000 เหรียญสหรฐั 
(หรือประมาณไม่เกิน 7,288 ลา้นบาท1) รวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่ว (“ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น”) 

บริษัทเปา้หมายเป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล้ และอตุสาหกรรมอโลหะ (Non-ferrous 
Metal) ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นผูป้ระกอบการที่ด  าเนินธุรกิจแบบทัง้มุ่งเนน้การคา้การ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ (Business-to-Business หรือ B2B) และการค้าการให้บริการแก่ภาครัฐ 
(Business-to-Government หรอื B2G) เป็นสว่นใหญ่ 
อนึ่ง ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นดังกล่าว มีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ขา่ยเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย”์) โดยรายการดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 837.21 เมื่อพิจารณาขนาดรายการ
ดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ตามงบการเงินของบรษัิทงวดเกา้
เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษัทซึง่จดัเป็นรายการ
ประเภทที่ 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทางออ้ม (Backdoor Listing) ตามที่ก าหนด
ในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบ
หกเดือนที่ผ่านมาที่ยงัไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน เทา่กบัรอ้ยละ 837.21 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงมีหนา้ที่
ด  าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
1 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที ่23 ธันวาคม 2562 เทา่กบั 30.3646 บาท ตอ่เหรยีญสหรฐั 
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(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบรษัิทตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที 
โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยโ์ดยจดัสง่รายงานความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัท
ไดแ้ต่งตัง้ให ้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระในการ
ใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุน้  

(3) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทเพื่ออนมุตัิในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ โดยจดัสง่หนงัสอื
นดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบสี่วันก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบุ
ช่ือและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุดว้ย 

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้นัน้เขา้หลกัเกณฑส์ าหรบัการยกเวน้การยื่นขอรบัหลักทรพัยใ์หมต่าม
ขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิ
ของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ทัง้ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

(1)  บรษัิทเปา้หมายมีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบรษัิท  
(2)  บรษัิทไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของบรษัิท  
(3)  กลุม่บริษัทมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี ้ ไพรซว์อเทอรเ์ฮาส์

คเูปอส ์ท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับรษัิทเปา้หมาย ซึง่สามารถจดัเตรยีมและอ านวยความสะดวก
เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวมได ้ 

(4)  จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการควบคุมบริษัท หรือ     
ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษัิท  

รายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ซึง่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียน ปรากฏตาม
สารสนเทศของบริษัท สตารค์  คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการ
ลงทนุใน Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint 
Stock Company สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม (บญัชี 1 และ บญัชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ส าหรบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการ
ลงทุนใน Thipha Cables และ Dovina ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ         
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทจะแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ของ
บรษัิทเปา้หมายระหวา่งบรษัิทและผูข้าย รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ ์โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

(1) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ รวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ 
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และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่ว 
(2) ณ วันที่ซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บรษัิทเปา้หมาย หรอืขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ 
(3) ไม่มีการฟ้องรอ้งหรือด าเนินคดีใด ๆ ทางศาลหรือหน่วยงานของรฐัใด ๆ ซึ่งจะขดัขวาง หรือมีผลต่อ

ความสมบรูณข์องธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ รวมทัง้ไมม่ีการด าเนินการทางกฎหมาย โดยบคุคลใด ๆ เพื่อ
โตแ้ยง้การท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้

(4) ไม่มีศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีค าสั่งใหม้ีการด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟกิูจการ หรือมีการแตง่ตัง้ผูพ้ิทกัษ์
ทรพัยเ์พื่อจดัการทรพัยส์ินของผูข้ายหรือบริษัทเป้าหมายภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือ  ผูข้ายหรือ
บรษัิทเปา้หมายตกเป็นผูม้ีหนีส้นิลน้พน้ตวั หรอืลม้ละลายตามที่กฎหมายก าหนด 

(5) บริษัทเป้าหมายไดร้บัอนญุาตส าหรบัการลงทุนจากต่างประเทศโดยกรมการวางแผนและการลงทุน 
(Department of Planning and Investment: DPI Approval) ตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายพิพฒัน ์ กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้จงความ
สมเหตสุมผลของรายการและการประเมินมลูคา่รายการตอ่ที่ประชมุ  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้จงสาระส าคญัของความสมเหตุสมผลของรายการและการประเมินมูลค่า
รายการ สรุปไดด้งันี ้ 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

1. เพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะผลิตภณัฑค์ลา้ยคลงึกบับรษัิท
เปา้หมาย  

2. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดตา่งประเทศทัง้ภายในและภายนอกภมูิภาค ซึ่งปัจจุบนับริษัทเปา้หมาย
มีคูค่า้ส  าหรบัการจ าหนา่ยผลติภณัฑใ์นประเทศฟิลปิปินส ์พมา่ กมัพชูา และ อินเดีย เป็นตน้ 

3. เพิ่มโอกาสในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่เช่น สายไฟใตน้ า้  
4. สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจที่มีผลประกอบการดีอยา่งตอ่เนื่อง 
5. ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มบริ ษัท (Synergy) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยและบริษัท

เป้าหมายมีความแตกต่างกนัในบางสว่น โดยบริษัทย่อยสามารถน าความรูแ้ละประสบการณใ์นการ
ผลิตสินคา้ที่บริษัทย่อยมีความช านาญ เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง ไปพัฒนาร่วมกลุ่มธุรกิจกับบริษัท
เปา้หมายได ้

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

1. บรษัิทตอ้งอาศยัเงินกูใ้นการท ารายการ จึงท าใหม้ีภาระตน้ทนุทางการเงิน เช่น ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้  
2. หากธุรกิจของ Thipha Cables และ Dovina มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย  

อาจส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษัทโดยรวม และมีผลกระทบต่อประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะได้รบัใน
อนาคต เช่น เงินปันผลและมลูคา่หุน้ 

ขอ้ดีของการไมเ่ขา้ท ารายการ 

1. บรษัิทไมม่ีภาระทางการเงินจากการกูเ้งินสถาบนัการเงินเพื่อเขา้ท ารายการในครัง้นี  ้
2. บรษัิทไมม่ีความเสีย่งจากการขยายไปตลาดตา่งประเทศที่บรษัิทยงัไมเ่คยด าเนินการมาก่อน 
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ขอ้ดอ้ยของการไมท่ ารายการ 

1. บรษัิทเสยีโอกาสลงทนุในบรษัิทท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพใหก้บัธุรกิจในปัจจบุนั 
2. บรษัิทเสยีโอกาสในการขยายตลาดตา่งประเทศและทั่วโลก 

ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ โดยสรุปดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ กล่าวคือ บริษัทเป้าหมายพึ่งพิงรายได้จากการไฟฟ้า
เวียดนาม (EVN) คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 18 ของรายไดท้ัง้หมด 

2. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นซึง่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมากในช่วง 1 เดือนที่ผา่นมา  
3. ความเสีย่งทางดา้นภาษี ซึง่ที่ผา่นมา บรษัิทเปา้หมายอาจมีการธุรกรรมที่ท าใหเ้กิดภาระดา้นภาษี  
4. ความเสี่ยงจากการขอเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อใชส้นบัสนนุในการเขา้ท ารายการ ซึ่งการลงทนุใน

ครัง้นีพ้บวา่สถาบนัการเงินหลายแหง่พรอ้มที่จะสนบัสนนุเงินลงทนุ 
5. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อุตสาหกรรม

ก่อสรา้งและธุรกิจไฟฟา้ในประเทศเวียดนาม รวมถึงเศรษฐกิจโลก  

การประเมินมลูคา่ 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระชีแ้จงวา่วิธีที่ใชใ้นการประเมินมลูคา่ของบรษัิทเปา้หมายมี 5 วิธี ดงันี ้

การประเมินมูลค่าบริษัทเป้าหมาย 
มูลค่าบริษัทเป้าหมาย 

ล้านดงเวียดนาม ล้านบาท 

1. วธีิมลูคา่กิจการตามบญัชี  
(Book Value Approach) 

1,106,882 1,449 

2. วธีิปรบัปรุงมลูคา่กิจการตามบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

1,491,211 1,952 

3. วธีิอตัราส่วนราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 
(Price to Book Value Approach) 

3,377,993 - 9,604,562 4,422-12,572 

4. วธีิอตัราส่วนราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ 
(Price to Earnings per Share Ratio Approach) 

5,218,007 - 10,201,145 6,830 - 13,353 

5. วธีิมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

6,709,977 – 8,907,952 8,783 – 11,661 

หมายเหต:ุ อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 763.94    
ดงเวียดนามตอ่ 1 บาท 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ควรใชว้ิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discouted 
Cash Flow Approach) ในการประเมินมูลค่าของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการน าปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ประวตัิกรรมการบริษัท สมมติฐานผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเวียดนาม ประเทศ
ไทย และของโลก เพื่อประมาณการมลูคา่ของบรษัิทเปา้หมายในอนาคต โดยมลูคา่ของบรษัิทเปา้หมายอยู่
ระหวา่ง 6,709,977 – 8,907,952 ลา้นดงเวียดนาม หรอื อยูร่ะหวา่ง 8,783 – 11,661 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการท าและไม่ท ารายการ ความเสี่ยงจากการท ารายการ ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ท ารายครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและมีราคาที่เหมาะสม ดงันัน้       
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ผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการลงทนุใน Thipha Cables และ Dovina 
ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ครัง้นี ้

จากนัน้ ที่ปรกึษากฎหมายแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการซือ้หุน้ของ Thipha Cables และ Dovina ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมด 
โดยบรษัิท บรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ (ไดแ้ก่ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด และ PD Cable (Sg) Pte. 
Ltd.) และอนมุตัิการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ดงักลา่ว 
ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 
หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นในการท าธุรกรรม
การซือ้ขายหุน้ ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการธุรกรรมการซือ้ขาย
หุน้ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์การก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ดงักลา่วตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ ดว้ยผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทท่ีมีผลขาดทนุตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบกบัการเขา้ท าธุรกรรมที่บริษัท
และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นชอบ และภาวะการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกนัน้ บริษัทมีแนวทางในการทบทวนการพิจารณาเขา้ท า
ธุรกรรมหรอืไม ่และมีแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ธุรกิจของบริษัทก่อนการเปลี่ยนช่ือบริษัทจาก บริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) อนัเนื่องมาจากการเขา้จดทะเบียน
หลักทรัพย์โดยทางออ้ม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 นั้น เดิมเป็นธุรกิจมัลติมีเดียซึ่งที่ผ่านมามีผล
ประกอบการไม่ดี อย่างไรก็ตาม ภายหลงัปี 2562 ธุรกิจมลัติมีเดียจะไม่ถูกบนัทึกในงบการเงินของ
บริษัทอีกต่อไป โดยธุรกิจหลกัของบริษัทปัจจุบนัเป็นการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลติสายไฟฟา้เป็นหลกั 

ในสว่นของผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 นัน้ ธุรกิจของบรษัิทไม่ไดร้บัผลกระทบ
มากเนื่องจากงานที่บริษัทไดร้บัส่วนใหญ่มาจากภาครฐั โดยงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ           
1. การคา้กับหน่วยงานราชการ 2. โครงการต่อเนื่องที่ท  ากับภาครฐัและเอกชน และ 3. การส่งออก
สินคา้ไปต่างประเทศรวม 33 ประเทศ ซึ่งบริษัทพิจารณาความเสี่ยงอยูเ่สมอและไดบ้ริหารความเสีย่ง
ในเรื่องดังกล่าวแลว้ ส าหรับ Digital Economy บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม 
ภาวะการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ย่อมสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แตถื่อวา่อยูใ่นระดบัท่ีไมม่ากเมื่อเทียบกบัภาคธุรกิจอื่น เช่น โรงแรมและสายการบิน ที่ไดร้บัผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 โดยตรง  
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ส าหรบัการทบทวนการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเสนอตอ่ผูถื้อหุน้และการบรหิารจดัการความเสี่ยง 
บริษัทยังคงยืนยันในเจตนารมณ์เดิมส าหรับการเขา้ท ารายการดังกล่าว และขอเรียนเพิ่มเติมว่า  
ประเทศเวียดนามมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณรอ้ยละ 6-7 และมีอตัราการลงทนุ
โดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) มากกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ อีกทัง้ บรษัิทไดด้  าเนินการบรหิารความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นแลว้ 

2. นายฐิติพงศ ์โสภณอดุมพร ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

2.1 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นเทา่ไร 
ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ชีแ้จงวา่ อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) สงูกวา่รอ้ยละ 20 

2.2 ขอใหอ้ธิบายแหลง่ที่มาของเงินกู ้สกลุเงิน และดอกเบีย้เงินกูส้  าหรบัการเขา้ท ารายการ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า แหลง่ที่มาของเงินกู้ คือ สถาบนัการเงินในประเทศ และต่างประเทศ สกุล
เงินท่ีกู ้มีทัง้สว่นท่ีเป็นสกลุเงินบาท และสกลุเงินตา่งประเทศ ทัง้นี ้บรษัิทยงัไมส่ามารถเปิดเผย
ขอ้มลูอตัราดอกเบีย้ไดเ้นื่องจากธุรกรรมยงัด าเนินการไมเ่สรจ็สมบรูณ ์ 

2.3 ขอใหอ้ธิบายการตอ่ยอดธุรกิจภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ์ 
 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทจะสามารถต่อยอดธุรกิจไดอ้ย่างมาก โดยภายหลงัจากการเขา้ท า

ธุรกรรมซือ้ขายหุน้เสร็จสมบรูณ์ซึ่งเป็นการเสริมพลงัทางธุรกิจ (Synergy) บริษัทจะกลายเป็น
ผู้ผลิตสายไฟฟ้าแรงต ่าและแรงสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์(ASEAN+) และหากการด าเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้บริษัทจะเป็น 1 ใน 
10 ผูผ้ลติสายไฟฟา้ที่ใหญ่ที่สดุของโลก เนื่องจากบริษัทมีหว่งโซอปุทาน (Supply Chain) ใหญ่ 
อีกทัง้ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการที่ประเทศเวียดนามมีขอ้ตกลงทวิภาคีในการสง่ออกสินคา้ไปยงั
ตา่งประเทศมากกวา่ประเทศไทย 

2.4 สภาพการแข่งขันในธุรกิจสายไฟฟ้าและส่วนแบ่งตลาดในประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร 
สามารถเพิ่มยอดการผลติไดอ้ีกหรอืไม่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ สภาพการแขง่ขนัธุรกิจสายไฟฟา้ในประเทศเวยีดนามมกีารแขง่ขนัตามปกติ 
ในขณะที่ดา้นก าลงัผลิต ปัจจุบนัมีการใชก้ าลงัการผลิตเพียงรอ้ยละ 50 ซึ่งยงัสามารถใชก้ าลงั
ผลิตที่เหลือไดอ้ีกเต็มก าลงัโดยที่ไม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงในการเขา้ซือ้
กิจการท่ีก าหนดใหโ้รงงานตอ้งอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

2.5 ขอใหอ้ธิบายแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจในกรณีที่จะตอ้งหยุดการผลิตสายไฟฟ้าในประเทศ
เวียดนามเป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 
ประธานฯ ชี ้แจงว่า หากมีการหยุดการผลิตในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา  6 เดือน 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทกุธุรกิจย่อมไดร้บัผลกระทบ อย่างไรก็
ตาม บริษัทไดม้ีการเตรียมแผนรองรบัและจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทไดร้บั
ผลกระทบนอ้ยที่สดุ ซึ่งการที่บริษัทมีโรงงานผลิตอยู่หลายแห่งและมีการส่งออกสินคา้ไปยัง
หลายประเทศก็เป็นการบรหิารความเสีย่งวิธีหนึง่ของบรษัิท 

3. นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
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3.1 สว่นท่ี 6 หนา้ที่ 1 ของรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึง่
ทรพัยส์ินการลงทนุในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ระบวุ่า “การเขา้ท ารายการครัง้นี ้บริษัท
จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการสมัภาษณ์และตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแลว้ คาดว่าจะไม่เป็นภาระมาก เนื่องจากภายหลงัจากการเพิ่มทนุจากการ
จัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) บริษัทไดช้ าระคืนเงินกู้บางส่วนแลว้ ซึ่งท าให้
ภาระหนีก้่อนการเขา้ท ารายการในครัง้นีล้ดลง และบริษัทเช่ือมั่นวา่จะไมก่ระทบต่อกระแสเงิน
สดและสภาพคลอ่งมาก” ทัง้นี ้การใชค้  าวา่ “ครัง้นี”้ อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดและเป็นความ
เสี่ยงของกรรมการเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใตม้ติที่ประชุมผูถื้อหุน้ จึงอยากจะ
เสนอใหท้ี่ประชุมใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อคุม้ครองคณะกรรมการ นอกจากนี ้
เสนอใหบ้ริษัทแนบความเห็นของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทไดพ้ิจารณา ตรวจสอบ และติดตาม
การด าเนินธุรกรรมในครัง้นีแ้ทนผูถื้อหุน้  

 ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ชีแ้จงว่า ก่อนการเขา้ท ารายการครัง้นี ้บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุจาก
การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และไดน้ าเงินจากการเพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อ
ช าระหนีเ้งินกู ้ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งทกุประการ จึง
ท าใหส้ดัสว่นทางการเงินของบรษัิทดีขึน้ 

 นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายและที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาตรวจสอบขอ้มลูของการท ารายการ รวมถึงรายงาน ความเห็นของที่ปรกึษากฎหมาย
และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอยา่งละเอียดแลว้จึงน ามาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
โดยเขา้ที่ประชมุและเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ    

3.2 ขอใหอ้ธิบายเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมในวาระนี ้ว่าจะด าเนินการ “โดยบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่” อยา่งไร  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในประเด็นเรือ่งการอนมุตัิการเขา้ท ารายการโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยทั่วไป
แลว้มี 2 วิธีดว้ยกันคือ 1. วิธีการอนุมตัิเพื่อด าเนินการแบบล่างขึน้บน เป็นการอนุมตัิการท า
รายการก่อนแลว้ระบถุึงโครงสรา้งของการเขา้ลงทนุ (เช่น โดยบรษัิทยอ่ย หรอืจดัตัง้บรษัิท) และ 
2. วิธีการอนุมัติเพื่อด าเนินการแบบบนลงล่าง เป็นการอนุมัติการจัดตัง้บริษัทขึน้เพื่อไปท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทใชว้ิธีการอนมุตัิแบบที่ 1 (แบบลา่งขึน้บน) ทัง้นี ้รูปแบบการขออนุมตัิ
จากผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนไมไ่ดม้ีก าหนดไวแ้นน่อนวา่จะตอ้งท าแบบใด นอกจากนี ้การ
ท าธุรกรรมในครัง้นีเ้ป็นรายการต่างประเทศซึ่งมีเง่ือนไขพิเศษที่ก าหนดโดยรฐับาลเวียดนาม
เก่ียวกับการลงทุนในทรพัยส์ินของประเทศ ซึ่งบริษัทไดม้ีการวางโครงสรา้งของธุรกรรมและ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ รว่มกบัที่ปรกึษากฎหมายและที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอย่างละเอียด 
และไดส้รุปกรอบการด าเนินการเพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock 
Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม รวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ดงักลา่ว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึง่สินทรพัยโ์ดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 23,568,972,018 99.999991 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,200 0.000009 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 23,568,974,218 100.000000 

หมายเหตุ  1. มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

    ทัง้นี ้จากรายช่ือผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2563 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชมุ (Record Date) ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

2. ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 5 ราย จ านวนหุน้ 112 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้
ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ  านวน 111 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้23,568,974,218 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญ
สหรัฐ ภายใต้เงือ่นไขและรายละเอียดที่ก าหนด 

ประธานฯ ขอใหค้ณุบงกชกนัย ์ชุมสาย ณ อยธุยา ที่ปรกึษากฎหมายชีแ้จงต่อที่ประชุม ที่ปรกึษากฎหมาย
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2563 ได้
มีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขายตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัย์
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะ
สัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบตา่ง ๆ  กนัได ้โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีค้รัง้เดียว
เต็มจ านวนเงิน และ/หรอื เป็นคราว ๆ และ/หรอื เป็นโครงการ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจและความจ าเป็นในการ
ใชเ้งินของบริษัท โดยจะออกภายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวั
ทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอขายตรา
สารหนีด้งักลา่วไมเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ตามวาระท่ี 2 แตอ่ยา่งใด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทตราสารหนี้ : ตราสารหนี ้ที่ เ ป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และ
ตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ กนัได ้อาจมีหรือไมม่ีประกนั ประเภทดอ้ยสทิธิ
หรือไม่ดอ้ยสิทธิ แปลงสภาพและไมแ่ปลงสภาพ ชนิดระบช่ืุอผูถื้อโดยมีหรือไมม่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก็้ได ้(ในกรณีของหุน้กู)้  
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สกุลเงนิ : เงินบาทหรือเงินตราตา่งประเทศในจ านวนเทียบเท่า โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนใน
ขณะที่มีการออกตราสารหนีใ้นแตล่ะคราว 

มูลค่าที่เสนอขาย  : จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีท้ี่จะออกโดยบรษัิทจะมีมลูคา่ไมเ่กิน 150,000,000 
เหรียญสหรฐั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทัง้นี ้ในการค านวณจ านวนเงินตน้สงูสดุของ
ตราสารหนีท้ี่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได ้ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนบั
รวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบริษัทที่ยงัไม่ไดร้ับการไถ่ถอน แต่ไม่นบั
รวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบรษัิทที่ไดร้บัการไถ่ถอนแลว้ 

วิธีการเสนอขาย  : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  ผูล้งทนุสถาบนั
ในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และ/หรอื กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออก
และเสนอขายตราสารหนี ้

ในการนี ้เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขายตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้) ใน
รูปแบบต่าง ๆ กนัได ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนเงิน และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือ เป็นโครงการ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ดุลพินิจและความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีด้งักลา่วไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ตามวาระที่ 2 แต่อย่างใด โดยบริษัทจะออก
และเสนอขายตราสารหนีภ้ายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั รวมถึงพิจารณาอนุมัติ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ 
หรือกรรมการของบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี ้พรอ้มทัง้เป็นผูม้ี
อ  านาจพิจารณา และก าหนดประเภทของตราสารหนี ้จ านวนตราสารหนี ้มลูคา่ที่เสนอขาย อายตุราสารหนี ้
อตัราดอกเบีย้ ราคาเสนอขายตอ่หน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจดัสรร เง่ือนไขการไถ่
ถอนตราสารหนีแ้ละรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ 
หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการของบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายตรา
สารหนี ้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษาเพื่อการออกและเสนอขายตรา
สารหนี ้สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของบรษัิท หรอืหลกัทรพัยข์องบรษัิท ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรอื  
นายทะเบียนส าหรบัตราสารหนี ้ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าลงนาม (โดยมีตราประทบั หรือไม่มีตราประทบัของ
บริษัท) แก้ไข เจรจา สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อใหข้อ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐานกับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 
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โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บรษัิทจะเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงินไมเ่กิน 150,000,000 
เหรยีญสหรฐั ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิทจะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยใช่หรอืไม ่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ หากบรษัิทจะออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิท
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนรองรบัการแปลงสภาพก่อน
ด าเนินการดงักลา่ว ทัง้นี ้เมื่อบรษัิทพิจารณาจะออกและเสนอขายตราสารหนีใ้ด ๆ ในช่วงเวลา
หลงัจากไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะพิจารณาและด าเนินการตามกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้งของตราสารหนีป้ระเภทดงักลา่วอีกครัง้หนึง่   

1.2 ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดวงเงินการออกตราสารหนีใ้นแตล่ะคราว โดย
มีความเห็นวา่บริษัทอาจพิจารณาออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นวงเงินไมเ่กิน 150,000,000 
เหรยีญสหรฐันัน้ โดยแบง่มลูคา่เสนอขายเป็น 3 ครัง้ ครัง้ละ 50,000,000 เหรยีญสหรฐั 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการออกตราสารหนีแ้ต่ละครัง้ บริษัทจะตอ้งพิจารณาปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
หลายประการ เช่น ขนาดรายการ กองทนุที่สนใจจะเขา้ซือ้ทัง้ในและต่างประเทศ และการจดั
อนัดบัตราสารหนี ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้ และเพื่อความยืดหยุน่ในการ
ท างานของที่ปรกึษาทางการเงิน จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี ้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐเป็นจ านวนรวม โดยมี
ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ตามที่เสนอ 

2. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามว่า ตามที่มี
การแถลงข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัเสารท์ี่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการรองรบัสถานการณโ์ค
วิด-19 นัน้ บริษัทมีแนวทางและความเช่ือมั่นมากนอ้ยเพียงใดในการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น
สถานการณปั์จจุบนัซึ่งไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จะ
ด าเนินไปยาวนานเพียงใด 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ แนวคิดที่จะออกและเสนอขายตราสารหนีข้องบริษัทในครัง้นีไ้ดร้บัความสนใจจาก
สถาบนัการเงินหลายแห่ง และเหตผุลที่บริษัทประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหนีเ้ป็นดอลลาร์
สหรฐัก็เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในธุรกิจของบริษัทซึ่งตอ้งใชเ้งินตราต่างประเทศเพื่อน าเขา้
และสง่ออกจ านวนมาก การใชเ้งินดอลลารส์หรฐัจะช่วยลดตน้ทนุในธุรกิจของบรษัิทได ้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงิน
ไมเ่กิน 150,000,000 เหรยีญสหรฐั ภายใตเ้ง่ือนไขและรายละเอียดที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 23,568,973,028 99.999995 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,190 0.000005 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 23,568,974,218 100.000000 

หมายเหตุ  มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและปิดประชมุในเวลา 15.30 น. 

 
 

 

 

ลงช่ือ    -นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 

(นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 

ประธานท่ีประชมุ 
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รายนามและประวัติกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 

ช่ือ-นามสกุล นายวนรัชต ์ ตัง้คารวคุณ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  11 กนัยายน 2514 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 121 ซอยศนูยว์ิจยั 1 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาตร ีบญัชีบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) -/2013  By IOD 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท พดีีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน บริษัท เชอรวู้์ด คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท 
บริษัท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)       
2541 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน 2562 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล เบฟเวอเรจส ์กรุป๊ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโพล ์โปรเฟสชั่นแนล อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2561 กรรมการ บรษัิท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเนจ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็มเอ็ม เวนเจอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ไพรมม์สั ออโตเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ 3 จ ากดั 
2558 กรรมการ บรษัิท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พีดีทีแอล เทรดดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีทีดี โฮลดิง้ จ ากดั 
2557 กรรมการ บรษัิท ทีมเอ โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็ม เอม็ แอล ทรานสปอรต์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากดั 
2555 กรรมการ บรษัิท แอลที แอนด ์ซนั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ฮอกไกโด อินเตอรเ์นชั่นแนล แฟรนไชส ์จ ากดั 
2553 กรรมการ บรษัิท ฮอกไกโด โมรโิมโตะ จ ากดั 
2552 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั 
2541 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ กรุป๊ โฮลดิง้ จ ากดั 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 
 กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  3 
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 กรรมการ  TOA Coating Sdn. Bhd. 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ เคมิคอล อินดสัตรสี ์จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทีโอเอ โฮลดิง้ จ ากดั 
               กรรมการ บรษัิท ไอทีโอเอ ออโต ้เซลส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท บรติิช เพน้ทส์ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท อมิเมจิกา จ ากดั 
 กรรมการ  บรษัิท เอกมยัเจรญิสขุ โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทรพัยส์ินธรุกิจ โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มหาเศรษฐี จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ทวีทรพัย ์เรยีล เอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พลูผลทรพัย ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พลูสินทรพัยธ์ุรกจิ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พลูสินทรพัยเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่งธุรกิจ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่ง เรยีล เอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท สินทรพัย ์เรยีลเอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท พี ที เรยีล เอสเตท จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เนเจอรลัปารค์พรอพเพอตีส้ ์จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท บางใหญ่ดินทอง จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่งปรอ็พเพอตี ้จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท มั่งคั่งเทรดดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ที.เอส.โอ. เทรดเซน็เตอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เบส ออโตเ้ซลส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ระยอง โพลิเมอรส์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอดีเอส โลจิสติคส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ลาดสวายการเกษตร จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท นาวงัการเกษตร จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท สรุศกัดิก์ารเกษตร จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท น า้ตาล เอราวณั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอราวณั เพาเวอร ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอราวณั โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี จ  ากดั 
 กรรมการ บรษัิท เอ็น.อี.โลจสิติกส ์จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท รอแยล รสีอรท์กอลฟ์แอนดค์นัทรคีลบั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท รอแยล อินเตอรเ์นชั่นแนลรสีอรท์ แอนด ์คนัทรคีลบั จ ากดั 
 กรรมการ บรษัิท ว.ภทัรวฒิุ )1987 (จ ากดั  

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
การถือหุน้ในบริษทัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
      

ของตนเอง  : 21,500,000,000  หุน้ 
ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : ไม่ม ี

การเข้าร่ามประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7 
การประชมุผูถ้อืหุน้     0/2 
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ช่ือ-นามสกุล นายชนิวัฒน ์ อัศวโภค ี
วัน/เดือน/ปีเกดิ  31 มีนาคม 2517 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 138/13 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดอืน 
การศึกษา  ปรญิญาโท  นิติศาสตร ์(ภาษีอากร) Washington University 

ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 150/2018 By IOD 
ประวัติการท างาน 
 
 
 
 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 
บริษัท พดีทีแีอล เทรดดิง้ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน บริษัท เชอรวู้์ด คอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)       

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยแลนดไ์อออนเวิคส ์จ ากัด (มหาชน) 
2561 – 2562  กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซเว่น ยูทลิิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน)       
2561 – 2562  กรรมการบรษัิท 

• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน บริษัท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด       
ปัจจบุนั  ทนายความหุน้ส่วน 
บริษัท ฮันตัน แอนดรูส ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2556 – 2561   ทนายความหุน้ส่วน 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
การถือหุน้ในบริษทัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
  

ของตนเอง  : ไม่ม ี
ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : ไม่ม ี

การเข้าร่ามประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7 
การประชมุผูถ้อืหุน้     1/2 
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ช่ือ-นามสกุล หม่อมหลวงพพิฒันไ์ชย เพญ็พฒัน ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  14 กมุภาพนัธ ์2508 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 9 ซอย รามค าแหง 30 (บา้นเรา) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดอืน 
การศึกษา  BEC General Diploma  

BEC  National Diploma 
North Herts College (UK) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 159/2019 
ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไม่ม ี
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน บริษัท บริหารสนิทรัพย ์มหานคร จ ากัด  

2559 – ปัจจบุนั             กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท สามร้อยหกสิบ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั            กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท คอนฟราเทรส จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั            กรรมการผูจ้ดัการ 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
การถือหุน้ในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม ของตนเอง  : ไม่ม ี

ของคู่สมรสหรอืบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : ไม่ม ี
การเข้าร่ามประชุมในปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท   7/7 

การประชมุผูถ้อืหุน้     2/2 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2563 
(จากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด) 

1. นายนันทวัฒน ์ส ารวญหนัต ์  
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7731 
ประวตัิการศกึษา • ปรญิญาโท การบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณท์ างาน  • หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 • ผูส้อบบญัชีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์
 • ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ประเทศไทย และมีประสบการณก์ารตรวจสอบบญัชีของบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจสถาบนัการเงิน และ อตุสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่มากกวา่ 18 ปี 
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 • ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชีและจดัท างบการเงินของ

บรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
    - บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
    - บรษัิท เฟล้ปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
    - บรษัิท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
    - บรษัิท ที เอ็นจิเนียรร์ิง่ คอรเ์ปอรเ์รชั่น จ ากดั (มหาชน) 
    - บรษัิท เวชธานี จ ากดั (มหาชน) 
    - บรษัิท จีเคเอ็น ไดรฟไลน ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4301 
ประวตัิการศกึษา • ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาโท การจดัการมหาบณัฑิต วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยัมหิดล 
• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

ประสบการณท์ างาน • หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประเทศไทย 
• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
• หวัหนา้สว่นงานตรวจดา้นการสอบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
• หวัหนา้สว่นงานการจดัอบรมและพฒันาความรูข้องผูส้อบบญัชี  บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

• ผูบ้รรยายพิเศษใหก้บัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์ใหห้น่วยงานราชการและ
รฐัวิสาหกิจ 

• อนุกรรมการ คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์ในปี 2555 - 2556 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  4 
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3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  6797 
ประวตัิการศกึษา  • ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณท์ างาน  • ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประเทศไทย 

 • สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 • ผูส้อบบญัชีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
 • หลกัสตูร “Director Accreditation Program Class 116/2015” (DAP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 • อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูจากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 27 
 

4. นาง วิลาสินี กฤษณามระ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  7098 
ประวตัิการศกึษา  • ปรญิญาโทสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี 

 • ปรญิญาตร ีการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณท์ างาน  • หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

• ผูส้อบบญัชีไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประเทศไทย 
• สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
• อนกุรรมการสอบสวนเก่ียวกบัจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชี (2553-ปัจจบุนั) 
• วิทยากรพเิศษบรรยายใหส้ภาวชิาชีพบญัชี มหาวิทยาลยัรฐัและเอกชน 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
 

ช่ือ-นามสกุล ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  1 กมุภาพนัธ ์2497 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 596 ซอยลาดพรา้ว 63 (สขุสนัต ์3) แขวงสะพานสงู เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดอืน 
การศึกษา  ปรญิญาเอก University of London สาขา Geology (Petroleum) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 23 พ.ศ. 2547 

Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ 9 พ.ศ. 2547 
ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2562 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
บริษัท ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากัด 
2558 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
2558 - 2560      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไออารพ์ซี ีจ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2560      กรรมการบรษัิท  
2559 - 2560      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2558 - 2559      กรรมการตรวจสอบ 
2556 - 2559      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2558     กรรมการ   

จ านวนการถอืหุน้ในบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไม่ม ี
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน บริษัท ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากัด 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ไม่ม ี
• ความสมัพนัธก์บับรษัิท/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรอืช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่ม ี
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่ม ี
• ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืท่ีปรกึษากฎหมาย ไม่ม ี
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณา ไม่ม ี
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 6/7 

  

สิ่งทีส่่งมาด้วย  5 
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ช่ือ-นามสกุล นายกุศล สังขนันท ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  22 กรกฎาคม 2503 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 324 ซอยพฒันาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาโท  มหาวิทยาลยัศรปีทมุ สาขากฎหมายธุรกิจ 

ปรญิญาตร ีจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขานิติศาสตร ์
ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา สาขาเนติบณัฑิตไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
How to Develop A Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 20/2018 
: Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 1/2009 (2552) 
: Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
: Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
: Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
: Monitoring the System of Internal Control and Risk    
  Management (MIR) 
: Mandatory Accreditation Program (MAP) (2004) 
KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. 
: Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 26/2003 (2546) 

ประวัติการท างาน 
 
 
 
 

บริษัท สตารค์คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการบรษัิท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
2557 - ปัจจบุนั  ผูช้่วยอธิการบดีดา้นกฎหมาย 
                         รกัษาการผูช้่วยอธิการบดี ดา้นการบรกิารวิชาการ 
                         ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาทางนิติศาสตร ์
2554 - 2557     ผูช้่วยอธิการบดีดา้นกฎหมาย 
                         รกัษาการผูช้่วยอธิการบดีดา้นการบรกิารวิชาการ 
                         คณบดีคณะนิติศาสตร ์
2548 - 2554      ผูช้่วยอธิการบดีดา้นบรหิารและกฎหมาย 
กระทรวงยุติธรรม 
2548                 ท่ีปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
บริษัท ดาต้าแมท จ ากัด (มหาชน) 
2545 - 2548     กรรมการบรหิารและเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท แปซฟิิค แอสเซท็ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2539 – 2542     ท่ีปรกึษากฎหมายและเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท แอทเทอรนี์ส ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด 
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2532 – 2548       กรรมการผูจ้ดัการ 
จ านวนการถอืหุน้ในบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไม่ม ี
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

2557 - ปัจจบุนั  ผูช้่วยอธิการบดีดา้นกฎหมาย 
                รกัษาการผูช้่วยอธิการบดีดา้นการบรกิารวิชาการ 
                              ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาทางนิติศาสตร ์

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ไม่ม ี
• ความสมัพนัธก์บับรษัิท/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรอืช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่ม ี
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่ม ี
• ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืท่ีปรกึษากฎหมาย ไม่ม ี
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณา ไม่ม ี
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 6/7 
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ช่ือ-นามสกุล หมอ่มหลวงพพิฒันไ์ชย เพญ็พฒัน ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  14 กมุภาพนัธ ์2508 
ทีอ่ยู ่  เลขท่ี 9 ซอย รามค าแหง 30 (บา้นเรา) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 9 เดือน 
การศึกษา  BEC General Diploma  

BEC  National Diploma 
North Herts College (UK) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 159/2019 
ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์คอรเ์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรษัิท 

บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 
บริษัท บริหารสนิทรัพย ์มหานคร จ ากัด  
2559 - ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท สามร้อยหกสิบ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท คอนฟราเทรส จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ 

จ านวนการถอืหุน้ในบริษัท ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ไม่ม ี
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบยีน บริษัท บริหารสนิทรัพย ์มหานคร จ ากัด  

2559 - ปัจจบุนั             กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท สามร้อยหกสิบ จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั            กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท คอนฟราเทรส จ ากัด 
2558 – ปัจจบุนั            กรรมการผูจ้ดัการ 

• กิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ไม่ม ี
• ความสมัพนัธก์บับรษัิท/บรษัิทย่อย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรอืช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่ม ี
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่ม ี
• ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรอืท่ีปรกึษากฎหมาย ไม่ม ี
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบขุนาดของรายการ (ถา้มี) ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณา ไม่ม ี
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 7/7 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 นิยามกรรมการอิสระของบรษัิทท่ีก าหนดมลีกัษณะเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ี
ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงมีผลประโยชน ์หรือ
สว่นไดเ้สยีนัน้ท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

(4) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะ
ที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

(7) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว กรณีที่จ าเป็นเพื่อประโยชนข์องบรษัิทกรรมการอิสระตอ้งพรอ้มที่
จะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรอืของฝ่ายจดัการ 

(8) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
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ค าอธิบายเอกสารหรือหลักฐานเพือ่แสดงสทิธิของผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ในการเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบไวช้ดัเจน 

3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดไวส้  าหรบั Custodian 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้นตนเองจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผูล้งคะแนนออกเสียงโดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว กรอกขอ้ความแลว้จดัสง่
มายงับรษัิทก่อนการประชมุ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษัิทจะเริม่เปิดลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบรูณข์องหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นเวลา 1.00 ชั่วโมงก่อนการประชมุ  

เอกสารที่ตอ้งใช้ในการลงทะเบียน 

1. กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถา่ยของผูถื้อหุน้ และยงั
ไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

1.3 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้Custodian  

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะท าแทน 

(ง) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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2. กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้บั Custodian 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหผู้แ้ทนของนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) หนังสือมอบอ านาจจากนิติบุคคลผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ     
ท าแทน 

(จ) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 
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ข้อบังคับบริษัทในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

หมวดที่ 5 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 34. 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบ

ปีบญัชีของบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่ การประชมุวิสามญั 

ข้อ 35. 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั

จ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ (1/5) หนึง่ (1) คนหรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนุ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง่ (1) เดือน สีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมไ่ดจ้ดัใหม้ีการประชมุภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนั
หรือ ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคับไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วันนับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จากการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท  
การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด และแจง้ไวใ้นหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ 
ข้อ 36. 
 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3) วนั 
ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 
ข้อ 37. 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมนัน้เป็น
อนัระงับไป ถา้การประชุมผู้ถือหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ข้อ 38. 
 (1) ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่ และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด ซึง่อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงันี ้
  1. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
  2. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
  3. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะที่ปรากฏช่ือในใบมอบฉันทะ จะตอ้งน าตราสารแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะไปวางต่อผูเ้ป็นประธาน 
หรอืบคุคลที่คณะกรรมการก าหนด 
 (3)  ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูถื้อหุน้อยู่แลว้ หรือมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแตไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เกิน
กว่าหนึ่ง (1) ราย ผูร้บัมอบฉนัทะนัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัคะแนนเสียงของผูท้ี่แต่งตัง้ตนนอกเหนือไปจากสิทธิ
ออกเสยีงของตนเองในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้ 

ข้อ 39. 
 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่  ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ แต่ถา้รองประธานกรรมการไมม่ี หรือ
ถา้มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุแตง่ตัง้ผูถื้อหุน้หนึง่ (1) คน ขึน้เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ในคราวนัน้ 

ข้อ 40. 
 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็น
เสยีงหนึง่ ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุมีเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่น หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
จ. การเพิ่ม หรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กู ้
ฉ. การควบ หรอืเลิกบรษัิท 

ข้อ 41. 
 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถงึกิจการของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
 (4)  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 (5)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6)  กิจการอื่น ๆ 
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ค าแนะน าการใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน  
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสง่เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้
และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและ
รวดเรว็  

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่นรหสั QR Code ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS  

1.  เปิดกลอ้ง (Camera) จากโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี  

2.  สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปจากโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีสอ่งไป) ที่ QR Code  

3.  หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสาร
ประกอบการประชมุ  

หมายเหต:ุ กรณีที่ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชั่น 
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  

ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android  

1.  เปิดแอปพลเิคชั่น QR CODE READER, Facebook หรอื Line  

 ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  

 เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน)          เลอืก QR Code            สแกน QR Code  

2.  สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
ณ ห้องประชุม VCV ชั้น 2 บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (บริษัทยอ่ยของบรริษัทฯ) 

เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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