บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ที่ 062/0960
วันที่ 5 กันยายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริ ษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
3. รายงานบทวิเคราะห์ของที่ปรึ กษาการเงินอิสระ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อสิ นทรัพย์ตามรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
4. หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
6. แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ ป ระชุ มคณะกรรมการของ บริ ษ ัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ ต เวิร์ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) มี ม ติ ให้เรี ยกประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิ วลิป ซอฟเฟอริ น
กรุ งเทพ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั ฯ ได้
จัดส่ งรายงานการประชุ มดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเชิญ
ประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 ได้บนั ทึกไว้
ถูกต้องตรงความเป็ นจริ ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมการได้ มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:

บริ ษทั ฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนในธุรกิจการคัดแยก กาจัด และรี ไซเคิลขยะ ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยการ
เข้าซื้อหุน้ ในบริ ษทั Shenton Energy Pty. Ltd. (“Shenton”) จานวน 30,000,060 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 60 จากผูถ้ ื อ หุ ้น ของ Shenton โดยปราศจากภาระผูก พัน ในราคาไม่ เกิ น 8 ล้านเหรี ยญออสเตรเลี ย
หรื อไม่เกิน 215 ล้านบาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 26.85 บาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลียเท่ากับ 26.85 บาท (“ธุ รกรรมการซื้ อหุ้น Shenton”) โดยมีวตั ถุประสงค์การลงทุน
เพื่อให้เกิ ดรายได้ประจาที่ ต่อเนื่ อง และมี กระแสเงิ นสดสม่ าเสมอ ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการตามแผนธุ รกิ จ
ประจาปี ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้
ธุรกรรมการซื้ อหุ ้น Shenton จะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อย รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดให้มี
ขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการซื้อหุน้ แล้วเสร็ จ Shenton จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ ที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60
ทั้ งนี้ การเข้า ท าธุ ร กรรมการซื้ อหุ ้ น Shenton เข้า ข่ า ยเป็ นรายการได้ ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนยั สาคัญที่ เข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 (“ประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ”) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่ งได้รับการ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ แล้ว มี ขนาดรายการสู งสุ ดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 42.24 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา ดังนั้น ธุรกรรมการ
ซื้อหุ ้น Shenton จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทาการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2560
(2) จัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
ทาการจัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
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ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ รายละเอี ย ดของธุ ร กรรมการซื้ อ หุ ้ น Shenton ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
การเข้าทาธุรกรรมการซื้ อหุ ้น Shenton มีลกั ษณะเป็ นการซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชนมาเป็ น
ของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 36(2) ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน แต่เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การเข้าทารายการดังกล่าวมีนยั สาคัญ จึงได้
แต่งตั้ง บริ ษทั เจวีเอส ที่ปรึ กษาการเงิน จากัด เป็ นที่ปรึ กษาการเงินอิสระ เพื่อเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ธุ ร กรรมการซื้ อ หุ ้ น Shenton ดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาของบริ ษ ัท ฯ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่ อง
กับธุรกรรมการซื้อหุน้ Shenton ตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลของกิจการ Shenton Energy แล้ว พบว่าการลงทุนใน
ธุรกิจการคัดแยก กาจัด และรี ไซเคิลขยะ ที่ประเทศออสเตรเลีย ผ่านธุรกรรมการซื้อหุ ้น Shenton จะส่ งผล
ดีต่อบริ ษทั ฯ ในด้านการมีรายได้ที่ต่อเนื่ องและมัน่ คง ภายใต้ความเสี่ ยงต่า ซึ่ งเป็ นทิศทางที่บริ ษทั ฯ กาลัง
มุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้ที่สม่าเสมอ ซึ่งในที่สุดจะทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดีข้ ึนอย่างมีนยั ยะ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นควรให้นาเสนอที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ เข้า
ลงทุ นในธุ รกิ จการคัดแยก กาจัด และรี ไซเคิ ลขยะ ที่ ประเทศออสเตรเลี ย โดยการเข้าซื้ อหุ ้น ในบริ ษ ัท
Shenton Energy Pty. Ltd. ในสัดส่ วนร้อยละ 60 จากผูถ้ ือหุ ้นของ Shenton โดยปราศจากภาระผูกพัน ใน
ราคาไม่เกิน 8 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย และการมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการบริ หารในการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุน้ Shenton ดังกล่าว
การลงมติ:

วาระที่ 3

การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิม่ ทุน
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล:

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จาก 118,522,905.20 บาท (หนึ่ งร้อยสิ บแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อย
ห้าบาทยีส่ ิ บสตางค์) เป็ น 189,636,647.90 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิ บเก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อย
สี่ สิบเจ็ดบาทเก้าสิ บสตางค์) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จานวน 101,591,061 หุ ้น (หนึ่ งร้อยหนึ่ งล้านห้า
แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสิ บเอ็ดหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิ บสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 3 หุ ้น
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) โดยบริ ษทั ฯได้รับเงิ นจากการเพิ่มทุนสุ ทธิ
ภายหลังหักค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องทั้งสิ้ น 302,456,533.00 บาท (สาม
ร้อยสองล้านสี่ แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิ บสามบาท)
เพื่อความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้นาเสนอ
ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2560 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ เปลี่ ยนแปลงวัต ถุ ป ระสงค์การใช้เงิ น ใหม่
รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิม่ ทุนจากเดิม
จานวนเงินทีค่ าดว่ าจะใช้
(ล้ านบาท)

จานวนเงินทีใ่ ช้ ไปจนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2560*

จานวนเงิน
คงเหลือ

1. สาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

125

15.97

109.03

ลงทุนในธุรกิจที่มนั่ คง และสร้างผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้นในธุรกิจสื่ อโฆษณา
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจ
สุขภัณฑ์

150

78.00

72.00

3. เงินทุนหมุนเวียน

30

24.62

5.38

รวมเป็ นเงิน

305

118.59

186.41

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิม่ ทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่ เป็ นดังนี้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินทีจ่ ะใช้ (ล้ านบาท)

สาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

30

4

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินทีจ่ ะใช้ (ล้ านบาท)

ลงทุนในธุรกิจที่ มนั่ คง และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้นในธุรกิจสื่ อโฆษณา
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจคัดแยก กาจัด และรี ไซเคิลขยะ

245

เงินทุนหมุนเวียน

30

รวมเป็ นเงิน

305

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ:

วาระที่ 4

การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
ได้ซกั ถาม หารื อ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องแสดงเอกสารแสดงความ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5) ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่ วม
ประชุมด้วย ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้อง การเวก โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หากท่ า นไม่ ส ามารถเข้ า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรื อโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เข้า
ประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 7) ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด เตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรั บ ปิ ดหนังสื อ มอบฉัน ทะเพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ ท่ าน ณ บริ เวณจุ ด
ลงทะเบียน
อนึ่ง บริ ษทั ฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2560 (Record Date) ในวันที่
31 สิ งหาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ .2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 1 กันยายน 2560

5

ขอแสดงความนับถือ

(นายกนก วงศราวิทย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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