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            วนัท่ี 15 เมษายน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

  2. รายงานประจ าปี 2564/ แบบ 56-1 One report 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไร
ขาดทนุประจ าปี 2564 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
และค าแนะน าการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัการดาวนโ์หลด 

 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้ับการเสนอชื่อเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 4. ขอ้มลู ประวตัิ และประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชี 

 5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

7.  รายการเอกสารที่ตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษัทในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

8.  การลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยการใชร้หัสคิวอาร ์(QR Code) 
หรือลิงก ์ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 และครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2565 มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
ในวันศุกร์ที่  29 เมษายน  2565 เวลา  14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์เพียง รูปแบบเดียวเท่า น้ัน  
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่  518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่  16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จะอยู่ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑ ์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID -19 ที่เก่ียวขอ้ง และก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 4 เมษายน 2565 ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทแนะน า
ให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
มีวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2564 ซึ่ งประชุมเมื่ อวันที่   
30 เมษายน 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถกูตอ้งตามมติของที่ประชมุและไม่ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดคา้นหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2564 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผล  
การด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี  2564 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้จั ดท างบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หวัขอ้ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือ
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เชิญประชุมฉบับนี ้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 
ดงักล่าว ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ  
ทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

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

  ในการนี ้บริษัทไดก้ าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนส ารองตาม  
ที่กฎหมายก าหนด เงินส ารองอื่น (ถา้มี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ้โดยจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ  เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัท สภาพคล่องของบริษัท การลงทุน หรือการขยายธุรกิจ เป็นตน้ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไร
จ านวน 134.59 ลา้นบาท แต่เนื่องจากบรษิัทมีแผนการลงทนุและการขยายกิจการส าหรบัปี 2565 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดไว ้จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล          ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง  
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการ 
ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระมีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ครบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน  3 ท่าน ดงันี ้

(1) นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

(2)  ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

(3)  นายกศุล สงัขนนัท ์                         กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ  
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ได้ตั้ ง แต่ วันที่  1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565 ผ่าน ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาสรรหาแลว้ว่าบุคคลที่มีรายชื่อ 
ซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ขา้งตน้ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและ  
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้กรรมการ 
ทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ทัง้นี ้กรรมการ 3 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า ดร.ทรงภพ พลจันทร ์และ 
นายกุศล สงัขนนัท ์ซึ่งเป็นผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยนิยามกรรมการ
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อิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างานของกรรมการที่พน้  
จากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณแ์ละเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง  

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้เห็นว่า ดร.ทรงภพ พลจันทร ์และนายกุศล  
สังขนันท ์เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวขอ้ง  

  ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นที่กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  3 ท่าน กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดงันี ้

(1) นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

(2)  ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

(3)  นายกศุล สงัขนนัท ์                         กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การลงมติ มติในวาระนี ้จะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6                       พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
ก าหนดหา้มมิใหบ้รษิัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทน  
ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
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สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 
ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผล  
การด าเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรียบเทียบกบัขอ้มลูการจา่ยผลตอบแทนของบรษิัทจดทะเบียนอื่น ๆ   
ในธุรกิจประเภทเดียวกนั ภารกิจและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยจากการ
พิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ในอตัราเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง 
เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณค่าตอบแทน 

ประธาน - 25,000 

กรรมการ - 20,000 

ทั้งนี ้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ขา้งตน้  และค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัท จะไดร้บัเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ  
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 41 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา ประสบการณ ์และ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี  
จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาคูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

(1) นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 4095 และ/หรือ 

(2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 7358 และ/หรือ 

(3)  นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 9432 

 ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีทั้ง 3 ท่านขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทและบริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีล าดบัท่ี 1-3 ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเป็นปีที่ 1 และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์  
เฮาคเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาคเูปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ากดั ปฏิบตัิงานแทนได ้

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 4,200,000 บาท  

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2563  
มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 ปี 2563 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัท 
(Audit Fee) 

4,200,000 บาท 4,800,000 บาท 3,630,000 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้       
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาคูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้  
(1) นายพิสิฐ ทางธนกุล และ/หรือ (2) นางสาวนันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ และ/หรือ  (3) นางสาว
ธิตินันท ์แว่นแก้ว แห่งบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาคูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
4,200,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 

 ทั้งนี ้ ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

การลงมติ มติในวาระนี ้จะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีกจ านวน 
300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจ านวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่
ก าหนด 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล          ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้รษิัท
ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ที่ เ ป็นหลั กทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะ
สัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ กันได ้โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีค้รัง้เดียวเต็มจ านวนเงิน 
และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและความจ าเป็นในการใชเ้งนิ
ของบริษัท  โดยจะออกภายใต้วง เงินรวมไม่ เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ  เพื่ อ เพิ่ม 
ความคล่องตวัทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและโครงการในอนาคตของบรษิัทนัน้ 

ในการนี ้เพื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ของบริษัทอีก จ านวน 
300,000,000 เหรียญสหรัฐ จากวงเงินเดิมจ านวนรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ  
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรฐั เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทเพิ่มเติม ภายใตเ้งื่อนไขและรายละเอียดดงันี ้

ประเภทตราสารหนี ้:  ตราสารหนี ้ที่ เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะ
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สัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ กนัได ้อาจมีหรือไม่มี
ประกัน ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลง
สภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือโดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ก็ได ้(ในกรณี
ของหุน้กู)้  

สกุลเงนิ : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า  โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกตราสารหนีใ้นแต่ละคราว 

มูลค่าทีเ่สนอขาย  : จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีท้ี่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 
450,000,000 เหรียญสหรฐั ณ ขณะใดขณะหน่ึง ทัง้นี ้ในการค านวณ
จ านวนเงินตน้สูงสุดของตราสารหนีท้ี่บริษัทสามารถออกและเสนอ
ขายได ้ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนบัรวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนี ้
ของบริษัทที่ยังไม่ไดร้ับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจ านวนเงินตน้ของ
ตราสารหนีข้องบรษิัทท่ีไดร้บัการไถ่ถอนแลว้ 

วิธีการเสนอขาย  : เสนอขายต่อผู ้ลงทุน โดยทั่ว ไป  ผู ้ลงทุนรายใหญ่  และ /หรือ  
ผูล้งทนุสถาบนัในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี ้

และในการนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้
คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ หรือ
กรรมการของบรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี ้พรอ้มทัง้เป็นผู้
มีอ  านาจพิจารณา และก าหนดประเภทของตราสารหนี ้จ านวนตราสารหนี ้มลูค่าที่เสนอขาย อายุ
ตราสารหนี ้อตัราดอกเบีย้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการ
จดัสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนีแ้ละรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม และ
มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอ  านาจด าเนินการใด ๆ  
ที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การ
แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี ้สถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพยข์องบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียน
ส าหรบัตราสารหนี ้ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าลงนาม (โดยมีตราประทบั หรือไม่มีตราประทบัของบรษิัท) 
แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายตราสารหนีด้งักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเพิ่มวงเงินการออกและ
เสนอขายตราสารหนีข้องบริษัทอีกจ านวน 300,000,000 เหรียญสหรฐั จากวงเงินเดิมจ านวนรวม
ไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 450,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้
เงื่อนไขและรายละเอียดที่ก าหนดตามรายละเอียดข้างตน้ทุกประการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติ
มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอ  านาจในการด าเนินการออกและเสนอขาย  
ตราสารหนี ้พรอ้มทัง้เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณา และก าหนดประเภทของตราสารหนี ้จ านวนตราสาร
หนี ้มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี ้อัตราดอกเบีย้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอ
ขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี ้และรายละเอียดอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือ
บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเป็น 
ผูม้ีอ  านาจด าเนินการใด ๆ  ท่ีจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ซึ่งรวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพียง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
และ/หรือ นายทะเบียนส าหรบัตราสารหนี ้ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าลงนาม (โดยมีตราประทบั หรือไม่มี
ตราประทับของบริษัท) แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้มูล  
ยื่นเอกสารหลกัฐานกับส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีด้งักล่าว 

การลงมติ                           มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

อนึ ่ง  บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นประจ าปี  2565 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไว้ 
บนเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.starkcorporation.com ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 15 เมษายน 2565  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM) และ 
มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) โปรดลงทะเบียนและกรอกข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ประจ าปี 2565 แทน โดยการใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) หรือลิงก์ https://stark.foqus.vc/registration/ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  
ภายในวันที ่27 เมษายน 2565 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้
และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายังบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 
อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เบอรโ์ทรศพัท ์02-680-5800 
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือโปรดส่งเอกสารถึงบรษิัท ภายในวันที ่27 เมษายน 2565 

บริษัทมีความห่วงใยต่อผูถื้อหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID–19) ที่ยัง 
ไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) Quidlab FoQus ซึ่งไดร้ับหนังสือ
รบัรองระบบควบคุมการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุ
การประชุมเวอรช์นั 1.1 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) ดงันี ้

1.  ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM)  

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง 
บริษัทขอแนะน าใหผู้ถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ตามซองจดหมายพรอ้มติดอากรแสตมป์ และจดัส่งใหบ้รษิัทภายในวันที ่27 เมษายน 2565 

2.  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีป่ระสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 

• ผูถื้อหุน้ ใหท้่านลงทะเบียนและกรอกขอ้มลูเพื่อเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดย
การใช้รหัสคิวอาร ์ (QR Code) หรือ ลิงก์ https://stark.foqus.vc/registration/ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

ภายในวันที ่27 เมษายน 2565 เมื่อท่านผูถื้อหุน้ส่งขอ้มลูเขา้สู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ ท่านจะไดร้บัอเีมล
แจง้ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เว็บลิงก ์(Web link) และคู่มือการเขา้ใชง้าน
ระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ท่านไดแ้จง้ไว ้

• ผูร้บัมอบฉันทะแบบ ก ข หรือ ค  ใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนและกรอกขอ้มลูของผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อให้
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 แทน โดยการใช้รหัสคิวอาร  ์
( QR Code) ห รื อ ลิ ง ก์  https://stark.foqus.vc/registration/ สิ่ ง ที่ ส่ ง ม า ด้ ว ย  8 ภ า ย ใ น 

วันที่ 27 เมษายน 2565 เมื่อท่านผูถื้อหุน้ส่งขอ้มูลเขา้สู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้ 

https://stark.foqus.vc/registration/
https://stark.foqus.vc/registration/
https://stark.foqus.vc/registration/
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ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ท่านไดแ้จง้ไว ้

หากท่านพบปัญหาขดัขอ้งในการเขา้ใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากดั 
ได้ตามช่อ งทาง  หมาย เลข โทรศัพท์ +66(0)-2-013-4322 หรื อ  +66(0)-800-087-616 อี เ มล : 
Info@quidlab.com 

 กรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหายหรือยงัไม่ไดร้บัภายในวนัที ่28 เมษายน 

2565 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ากัด โดยทันทีตามเบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือติดต่อที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
โทร +66(0)-2-680-5800  หรือ Email: info@starkcorporation.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทก าหนดในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม 
ส านกังานใหญ่บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ  

        
       (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ)    

    ประธานกรรมการ 

 

 

 

-นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- 

 

mailto:Info@quidlab.com
mailto:info@starkcorporation.com

