บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Stark Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2564
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563
2. รายงานประจาปี 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สาหรับปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
4. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
5. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชี
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. คาแนะนาการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
9. รายการเอกสารที่ต ้อ งแสดงและส่ง มอบให้แ ก่บ ริษัท ในการลงทะเบี ย นเข้าประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
10. แบบฟอร์ ม แจ้ ง ความประสงค์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในรู ปแบบ
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)
11. หนังสือมอบฉันทะ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท สตาร์ค คอร์เ ปอเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั้ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 และครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564
ในวั น ศุ ก ร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งรู ปแบบเดี ย วเท่ า นั้ น
โดยถ่ า ยทอดสด ณ ห้อ งประชุม สานัก งานใหญ่ ของบริษั ท เลขที่ 518/5 อาคารมณี ยา เซ็ น เตอร์ ชั้น ที่ 16 ถนนเพลินจิ ต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID–19 ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนา
ให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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มีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 2/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน พฤหัสบดีที่
17 ธั น วาคม 2563 และได้ส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พย์ฯ ”) และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า ได้มี ก ารบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน พฤหัส บดี ที่ 17 ธัน วาคม 2563 ไว้อ ย่า งถูก ต้อ งตามมติ ข อง
ที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้อ งได้ร ับ การรับ รองด้วยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 ไว้ในรายงาน
ประจาปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นพิ จารณารับ ทราบรายงานผล
การดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

การลงมติ

วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงิน และงบบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ประจ าปี 2563
สาหรับปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ง บดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุน ดัง นั้น บริ ษั ท จึ ง ได้จัด ท างบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี ้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2563 ดังกล่าว
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ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้อ งได้ร ับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กาหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ของบริษัทที่ผา่ นมานัน้ พบว่าบริษัทมียงั คงมี
ขาดทุนสะสมจานวน 140.54 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงมี
ขาดทุน สะสมจานวน 140.54 ล้า นบาท บริษั ท จึ ง ไม่อ าจจ่ ายเงิ น ปั นผลให้แ ก่ผู้ถื อหุ้น ได้ และ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้อ งได้ร ับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้อ 17 ก าหนดให้ใ นการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ทุ ก ครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการ
ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่ครบกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
(1) นายนิรุทธ เจียกวธัญญู

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รักษาการ)

(2) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท

บริ ษั ท ได้มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น เสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้า รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และบนเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ซึ่ ง เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาดัง กล่า วแล้ว
ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาแล้ วว่าบุคคลที่มีรายชื่ อ
ซึง่ ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ข้างต้น เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แต่งตัง้ กรรมการ
ทัง้ 2 ท่าน ที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอี กวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ กรรมการ 2 ท่าน ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทางานของกรรมการที่ พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เ สีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทัง้ 2 ท่าน
มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จึ ง เห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตั้ง กรรมการที่ พ ้น
จากตาแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามดังนี ้

4

(1) นายนิรุทธ เจียกวธัญญู

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (รักษาการ)

(2) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้อ งได้ร ับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น กิ จ การของบริษั ท คณะกรรมการสรรหา และ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้เ สนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให้เ พิ่ ม จ านวนกรรมการเพิ่ ม เติ ม
จานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประกรณ์ เมฆจาเริญ ซึง่ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี ้ ภายหลังการแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจานวน
ทัง้ หมด 9 ท่าน
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ในการสรรหา โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมทั้ง วุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ
ความชานาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิ บัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็ นประโยชน์
ต่ อ บริ ษั ท และผู้ถื อ หุ้น ทั้ง นี ้ นายประกรณ์ เมฆจ าเริ ญ ไม่ ไ ด้ด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการ
หรื อ ผู้บ ริ ห ารในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ หรื อ มี ส ภาพเป็ น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางานของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อแต่งตัง้
เป็ นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ โดยเห็นว่า บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิ จของบริษัท มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และประวัติ
การทางานที่ดี มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท และเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรอนุมตั ิเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ นายประกรณ์ เมฆจาเริญ ซึ่งปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
5

เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
การลงมติ

มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่อย
ประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ ข ้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มิ ไ ด้ก าหนดไว้ การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
กาหนดว่า ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนเป็ น ผู้พิ จ ารณาเสนอค่า ตอบแทนกรรมการ
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผล
การดาเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจากการ
พิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)
18,750
15,000
12,500
10,000
-

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
25,000
20,000
12,500
10,000
25,000

กรรมการ

-

20,000

ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณค่าตอบแทน

ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์อื่ น ใดให้แ ก่ ค ณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ขา้ งต้น
6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นควรอนุมตั ิ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทกุ ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาจากผลการปฏิ บัติ ง านที่ ผ่ า นมา ประสบการณ์ และ
มี ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรับ ในระดับ สากล และมี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจกลุ่ม บริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี
จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ง
ดังต่อไปนีเ้ ป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(1) นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรือ

(2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ

(3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ

(4) นางวิลาสินี กฤษณามระ

ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องกับบุค คล
ดังกล่าว โดยผูส้ อบบัญชีลาดับที่ 1-3 ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีเป็ นปี ที่ 3 และผูส้ อบ
บัญชีลาดับที่ 4 ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นปี ที่ 2 และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ปฏิบตั ิงานแทนได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็ นจานวน 4,800,000 บาท
ทั้ง นี ้ ค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท และบริษั ท ย่อ ยประจ าปี 2564 เปรีย บเที ย บกับ
ปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี ้
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ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
(Audit Fee)

ความเห็นคณะกรรมการ

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

ปี 2562

4,800,000 บาท

3,630,000 บาท

3,700,000 บาท

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และแต่งตัง้ ให้
(1) นายนัน ทวัฒ น์ ส ารวญหัน ต์ และ/หรื อ (2) นายชวาลา เที ย นประเสริ ฐ กิ จ และ/หรื อ
(3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และ/หรือ (4) นางวิลาสินี กฤษณามระ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ทั้ง นี ้ ข้อ มูล ประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี ป รากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 5
ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

การลงมติ

มติ ใ นวาระนี จ้ ะต้อ งได้ร ับการอนุมัติดว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ ่ง บริษั ท ได้เ ผยแพร่ห นัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู ถ้ ื อ หุ น้ ประจ าปี 2564 พร้อ มเอกสารประกอบการประชุม ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.starkcorporation.com ด้วยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2564
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM)
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ น
ผู้ล งทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้คัส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น ผู้ร ับ ฝากและดูแ ลหุ้น ) ที่ แ นบมาตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่ง
หนั งสือมอบฉั นทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กาหนดมายังบริษัทล่วงหน้ าเพื่อให้บริษัทได้รับ
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
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ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5
อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-680-5800 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564
บริษัทมีความห่วงใยต่อผูถ้ ื อหุน้ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (COVID–19) ที่ยงั
ไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึน้ ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E–AGM) Quidlab FoQus ซึ่งได้รบั หนังสือ
รับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุม
การประชุมเวอร์ชนั 1.1 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุม ผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ดังนี ้
1.

ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)
ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ดว้ ยตนเอง
บริษัทขอแนะนาให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายังบริ ษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ตามซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

2.

ผู้ถอื หุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)


ผูถ้ ือหุน้ กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” พร้อมแนบสาเนา
บัต รประชาชนของผู้ถือ หุน้ ส่ง มาที่ อี เ มล info@starkcorporation.com ภายในวั น ที่ 28 เมษายน
2564 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัท
จะส่งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ทา่ นได้สง่ มาแจ้งไว้กบั บริษัท



ผู้ร ับ มอบฉันทะแบบ ก หรือ ข กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
E–AGM” พร้อ มแนบส าเนาบัต รประชาชนของผู้ถื อ หุ้น และผู้ร ับ มอบฉัน ทะ (ในกรณี ผู้ถื อ หุ้น มี
การมอบฉั น ทะ) ส่ ง มาที่ อี เ มล info@starkcorporation.com และขอให้ท่ า นส่ ง เอกสารฉบับ จริ ง
มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัทภายใน
วันที่ 28 เมษายน 2564
(บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกาหนด) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username)
และรหัสผ่า น (Password) เว็ บ ลิง ก์ (Web link) และคู่มื อ การเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยัง อีเมล
ที่ทา่ นได้สง่ มาแจ้งไว้กบั บริษัท
9



ผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด หรือสามารถเลือกแบบปกติ โดยกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
เข้าร่วม E– AGM” พร้อมแนบสาเนาหนังสือรับรองและบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจ พร้อม
ลงนามรับรองโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้



ส่วนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับ
หนังสือมอบฉันทะด้วย ส่งมาที่อีเมล info@starkcorporation.com และขอให้ทา่ นส่งเอกสารฉบับจริง
มายังบริษัทตามที่อยูท่ ี่ปรากฏตามซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัทภายในวันที่
28 เมษายน 2564 (บริษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ก ารรับ เอกสารที่ ม าถึ ง เกิ น กว่า วัน เวลาที่ บ ริษั ท ก าหนด
เมื่ อ บริษั ท ได้ตรวจสอบรายชื่ อผู้ถื อหุ้น ที่ มีสิท ธิ ในการประชุมผู้ถือ หุ้น ถูกต้อ งครบถ้ว นแล้ว บริษั ท
จะส่งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ทา่ นได้สง่ มาแจ้งไว้กบั บริษัท

กรณี ที่ ชื่ อ ผู้ใ ช้ (Username) และรหัสผู้ใ ช้ (Password) ของท่า นสูญ หายหรือ ยัง ไม่ได้ร ับ ภายในวั น ที่ 29
เมษายน 2564 กรุ ณาติดต่อบริษัทโดยทันทีที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตามเบอร์ที่แจ้งไว้ขา้ งต้น โทร 02 6805800 หรือ Email:
info@starkcorporation.com
จึงขอเรียนเชิ ญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกาหนดในวัน ศุ กร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น .โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
สานักงานใหญ่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ
-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานกรรมการ
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