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            วนัท่ี 22 เมษายน 2564 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 

  2. รายงานประจ าปี 2563 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ส าหรบัปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

 3. รายนามและประวตัิของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

 4. ขอ้มลู ประวตัิ และประสบการณข์องบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  

 5. ขอ้มลู ประวตัิ และประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชี 

 6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ค าแนะน าการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 9.  รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน หลกัเกณฑว์ิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม  
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

10.  แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เ ข้า ร่วมประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้นประจ า ปี  2564 ใน รูปแบบ 
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E–AGM) 

11. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564 และครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ในวันศุกร์ที่  30 เมษายน  2564 เวลา  14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์เพียง รูปแบบเดียวเท่า น้ัน  
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จะอยู่ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑ ์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID–19 ที่เก่ียวขอ้ง และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่ม
ประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 5 เมษายน 2564 ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทแนะน า
ใหท้่านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
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มีวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที ่
17 ธันวาคม 2563 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2563  ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของ 
ที่ประชมุจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผล 
การด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 52 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท างบแสดงฐานะ  
ทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือเชิญ 
ประชุมฉบบันี ้โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ดงักลา่ว 
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ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

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

 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของบริษัทท่ีผา่นมานัน้ พบว่าบรษัิทมียงัคงมี
ขาดทนุสะสมจ านวน 140.54 ลา้นบาท บรษัิทจึงไมอ่าจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยงัคงมี
ขาดทุนสะสมจ านวน 140.54 ลา้นบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นได้ และ 
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล          ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับของบริษัท  ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง  
ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการ 
ซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระมีสทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด  ้ 
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ครบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน  2 ทา่น ดงันี ้

(1) นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล (รกัษาการ) 

(2) นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และ 
  เลขานกุารบรษัิท 

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ  
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ได้ตั้ง แต่วันที่  1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 ผ่านสื่ ออิ เ ล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาสรรหาแล้วว่าบุคคลที่มีรายช่ือ 
ซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 2 ทา่น ขา้งตน้ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์
และมีความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบตัิและ  
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้กรรมการ 
ทัง้ 2 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ทัง้นี ้กรรมการ 2 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย) ได้พิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้ 2 ท่าน  
มีความรู  ้ความสามารถ ประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ 
ที่เ ก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้น 
จากต าแหนง่ตามวาระ 2 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามดงันี ้
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(1) นายนิรุทธ เจียกวธญัญ ู กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล (รกัษาการ) 

(2) นายศรทัธา จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน และ 
  เลขานกุารบรษัิท 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6                       พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล          เพื่อเพิ่มศักยภาพในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้เพิ่มจ านวนกรรมการเพิ่มเติม 
จ านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายประกรณ ์เมฆจ าเรญิ ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
ของบริษัทเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป  
ทัง้นี ้ภายหลงัการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ขา้งตน้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีจ านวน
ทัง้หมด 9 ทา่น 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ ์
ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ  
ความช านาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพรอ้มที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที ่
ในฐานะกรรมการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  ทั้งนี ้ นายประกรณ์ เมฆจ าเริญ ไม่ได้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น  
การแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท   

                                          รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศึกษา ประสบการณท์ างานของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือแตง่ตัง้
เป็นกรรมการของบรษัิท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิท เป็นผูม้ีประสบการณแ์ละประวตัิ
การท างานที่ดี มีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อันเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท และเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ นายประกรณ ์เมฆจ าเริญ ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท 
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เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

การลงมติ                           มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
ก าหนดหา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท  ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทน 
ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 15 
ก าหนดวา่ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ  
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถึงผล 
การด าเนินงาน ขนาดธุรกิจ เปรยีบเทียบกบัขอ้มลูการจา่ยผลตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนอื่น ๆ   
ในธุรกิจประเภทเดียวกนั ภารกิจและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยจากการ
พิจารณา คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 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 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณค่าตอบแทน 

ประธาน - 25,000 

กรรมการ - 20,000 

 

ทั้งนี ้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่ระบไุวข้า้งตน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ 
จึงเห็นควรอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ และ  
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ความเข้าใจกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี  
จึงเห็นสมควรเสนอใหบ้ริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผูท้  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 ท่านขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทและบริษัทย่อย
ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักลา่ว โดยผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 1-3 ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีเป็นปีที่ 3 และผูส้อบ
บญัชีล าดบัที่ 4 ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นปีที่ 2 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 2564 เป็นจ านวน 4,800,000 บาท  

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี 

ปี 2564  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563  ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบรษัิท 
(Audit Fee) 

4,800,000 บาท 3,630,000 บาท 3,700,000 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจา รณาอนุมัติแต่งตั้งให้       
บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และแต่งตัง้ให ้ 
(1) นายนันทวัฒน์ ส  ารวญหันต์ และ/หรือ (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  และ/หรือ   
(3) นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์และ/หรือ (4) นางวิลาสินี กฤษณามระ แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 

 ทั้งนี ้ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

อนึ ่ง  บริษัทไดเ้ผยแพร่หน ังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ ประจ าปี  2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไว้ 
บนเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.starkcorporation.com ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2564  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความ
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็น  
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับ
ภายในวันที่ 28 เมษายน  2564 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
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ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้
และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายงับริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 
อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เบอรโ์ทรศพัท ์02-680-5800 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสารถึงบรษัิท ภายในวันที่ 28 เมษายน  2564 

บริษัทมีความห่วงใยต่อผูถื้อหุน้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (COVID–19) ที่ยงั 
ไม่กลบัสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) Quidlab FoQus ซึ่งไดร้บัหนงัสือ
รบัรองระบบควบคมุการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตรฐานการกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุ
การประชุมเวอรช์นั 1.1 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงวิธีการเขา้รว่มประชุมผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E–AGM) ดงันี ้

1.  ผู้ถอืหุ้นที่ไม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM)  

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง 
บริษัทขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (รายละเอียด
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ตามซองจดหมายพรอ้มติดอากรแสตมป์ และจดัสง่ใหบ้รษัิทภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 

2.  ผู้ถอืหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 

 ผูถื้อหุน้ กรอกขอ้มลูและลงนามใน “แบบฟอรม์แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่ม E–AGM” พรอ้มแนบส าเนา
บัตรประชาชนของผู้ถือหุน้ ส่งมาที่อีเมล info@starkcorporation.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 

2564 เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ บรษัิท
จะส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเขา้ใช้งาน
ระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ทา่นไดส้ง่มาแจง้ไวก้บับรษัิท 

 ผู้ร ับมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอรม์แจ้งความประสงคเ์ขา้ร่วม  
E–AGM” พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และผู้ร ับมอบฉันทะ (ในกรณีผู้ถือหุ้นมี  
การมอบฉันทะ) ส่งมาที่อี เมล info@starkcorporation.com และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริง 
มายงับริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตามซองจดหมายพรอ้มติดอากรแสตมป์ และจัดส่งใหบ้ริษัทภายใน 
วันที่ 28 เมษายน 2564 

(บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรบัเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวนัเวลาท่ีบริษัทก าหนด) เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบ
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บริษัทจะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) 
และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเขา้ใช้งานระบบ  E-AGM ไปยังอีเมล 
ที่ทา่นไดส้ง่มาแจง้ไวก้บับรษัิท 

mailto:info@starkcorporation.com
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 ผูร้บัมอบฉันทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์
ก าหนด หรือสามารถเลือกแบบปกติ โดยกรอกขอ้มูลและลงนามใน “แบบฟอรม์แจง้ความประสงค ์
เขา้รว่ม E– AGM” พรอ้มแนบส าเนาหนงัสือรบัรองและบตัรประชาชนของกรรมการผูม้ีอ  านาจ พรอ้ม
ลงนามรบัรองโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลนัน้  

 ส่วนผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกับ
หนงัสอืมอบฉนัทะดว้ย สง่มาที่อีเมล info@starkcorporation.com  และขอใหท้า่นสง่เอกสารฉบบัจริง
มายงับรษัิทตามที่อยูท่ี่ปรากฏตามซองจดหมายพรอ้มตดิอากรแสตมป์ และจดัสง่ใหบ้รษัิทภายในวนัที ่
28 เมษายน 2564 (บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการรับเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวันเวลาท่ีบริษัทก าหนด 
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแลว้ บริษัท  
จะส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเขา้ใชง้าน
ระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลที่ทา่นไดส้ง่มาแจง้ไวก้บับรษัิท 

กรณีที่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 29 

เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทนัทีที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตามเบอรท์ี่แจง้ไวข้า้งตน้ โทร 02 6805800 หรือ Email: 
info@starkcorporation.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทก าหนดในวันศุกรท์ี่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น . โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม 
ส านกังานใหญ่บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

      ขอแสดงความนบัถือ  

        
       (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ)    

    ประธานกรรมการ 

 

 

 

-นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 
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