ที่ STARK005/2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564
เรือ่ ง

การแจ้ง มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 3/2564 เรื่ อ ง การแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงกรรมการ และการแก้ไ ข
เปลีย่ นแปลงวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นายนิรุทธ เจียกวธัญญู ซึ่งดารงตาแหน่ง
กรรมการและพ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ เนื่องจากคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายนิรุทธ เจี ยกวธัญญู เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
เป็ นอย่างดี อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและผูถ้ ือหุน้

2.

มีมติรบั ทราบการลาออกของหม่อมหลวงพิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยให้การลาออกมีผล
ตัง้ แต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน แทน
หม่อมหลวงพิพฒ
ั น์ไชย เพ็ญพัฒน์ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป

3.

มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่
นายประกรณ์ เมฆจาเริญ ซึ่งปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของบริษัทเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ ภายหลังการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ เพิ่มเติม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัท
จะมีจานวนทัง้ หมด 9 ท่าน

4.

มีมติอนุมตั ิการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี ้
เดิม
(1) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ หรือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ หรือ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี สองในสามคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ (2) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ หรือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
หรือ นายชิ นวัฒน์ อัศวโภคี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนิรุทธ เจี ยกวธัญญู หรือ นายศรัทธา
จันทรเศรษฐเลิศ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
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แก้ไขเป็ น
(1) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ หรือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ หรือ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี สองในสามคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ (2) นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ หรือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
หรือ นายชินวัฒน์ อัศวโภคี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประกรณ์ เมฆจาเริญ หรือ นายนิรุทธ
เจียกวธัญญู หรือ นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
5.

มีมติอนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุมัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบบัญ ชี ก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563
สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุมัติ กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2564

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564

วาระที่ 9

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ(นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ)
กรรมการ
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