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รายการเอกสารทีต่ ้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บริษัทจะใช้ขอ้ บังคับในหมวดที่ 6 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 42-49
ในการดาเนินการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ บริษัทได้แนบสาเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทจึงขอ
แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ดังนี ้
1.

ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)


2.

ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทได้ดว้ ย
ตนเอง บริษัทขอแนะนาให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายังบริษัท
ตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏตามซองจดหมาย พร้ อ มติ ด อากรแสตมป์ และจั ด ส่ ง ให้ บ ริ ษั ท ภายใน
วันที่ 28 เมษายน 2564

ผู้ถอื หุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM)


ผูถ้ ือหุน้ กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–AGM” พร้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนของผูถ้ ื อหุน้ ส่งมาที่อีเมล info@starkcorporation.com ภายในวันที่ 28 เมษายน
2564 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัท
จะส่งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งาน
ระบบE-AGM ไปยังอีเมลที่ทา่ นได้สง่ มาแจ้งไว้กบั บริษัท



ผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ก หรือ ข กรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม
E–AGM” พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ (ในกรณีผถู้ ือหุน้ มีการมอบ
ฉันทะ) ส่งมาที่อีเมล info@starkcorporation.com และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัท
ตามที่ อ ยู่ ที่ ป รากฏตามซองจดหมายพร้อ มติ ด อากรแสตมป์ และจั ด ส่ ง ให้ บ ริ ษั ท ภายใน
วันที่ 28 เมษายน 2564 (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกาหนด)
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่ง
ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ
E-AGM ไปยังอีเมลที่ทา่ นได้สง่ มาแจ้งไว้กบั บริษัท



ผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด หรือสามารถเลือกแบบปกติ โดยกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
เข้า ร่ว ม E– AGM” พร้อ มแนบส าเนาหนัง สื อ รับ รองและบัต รประชาชนของกรรมการผู้มี อ านาจ
พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้ ส่วนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแนบสาเนาบัตร
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ประชาชน พร้อ มลงนามรับ รองสาเนาถูก ต้อ งมาพร้อ มกับ หนัง สื อ มอบฉัน ทะด้ว ย ส่ง มาที่ อี เ มล
info@starkcorporation.com และขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏตาม
ซองจดหมายพร้อมติดอากรแสตมป์ และจัดส่งให้บริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 (บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ การรับเอกสารที่มาถึงเกิ นกว่าวันเวลาที่บ ริษัทกาหนด) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่ อ
ผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ในการประชุม ผูถ้ ื อ หุน้ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ไปยังอีเมลที่ทา่ นได้
ส่งมาแจ้งไว้กบั บริษัท
กรณีที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 29 เมษายน
2564 กรุ ณาติ ด ต่ อ บริ ษั ท โดยทั น ที ที่ ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามเบอร์ ที่ แ จ้ ง ไว้ ข ้ า งต้ น โทร 02 6805800 หรื อ
Email: info@starkcorporation.com
การลงทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในวั น ที่ 30 เมษายน 2564 จะเปิ ดลงทะเบี ย น
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Login In) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
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หลักเกณฑ์วธิ ีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1.

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)

2.

ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

3.

ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1.

ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้

2.

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุน้ ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง
ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทัง้ นีไ้ ด้นบั รวมคะแนนเสียงที่ผมู้ อบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ ได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ลว่ งหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

3.

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้
จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด

4.

กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผถู้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
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