
 

 
 

ที่ 045/0660 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2560 (เพิ่มเติมคร้ังที่ 3) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 8/2560 เม่ือวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 18 อาคารพญาไทพลาซ่า 
เลขที่ 128/200 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการการของนายสมชาย ดำรงเกียรติชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 14 
มิถุนายน 2560 

 2. มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“StarT”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ให้แก่นายธีรยุทธ์ กิตติภัทรกุล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขายเงินลงทุน
ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน StarT จำนวน 1,295,298 (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนห้าพันสองร้อยเก้าสิบแปด) หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ StarT ในราคาซื้อขายรวม 150,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) บาท ซึ่งการ
จำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นผลให้ StarT สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่ม
เติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการจำหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดใน StatT ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2  ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจำหน่ายไป เม่ือ
คำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จะมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 37.46 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำ
กว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผย
สารสนเทศการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้ไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกัน โดยรายละเอียดของการเข้าทำ
รายการข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานสารสนเทศเร่ืองการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท) 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาตกลง และทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อ รวมถึง การ
พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อ
ประโยชน์ในการโอนหุ้น StarT ให้แก่ผู้ซื้อ โดยให้มีอำนาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดังกล่าว การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เก่ียวข้อง เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามความ
จำเป็นสมควรเพื่อประโยชน์อันเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การจำหน่ายเงินลงทุนใน StarT สำเร็จลุล่วง 

 3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกนก วงศราวิทย์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และให้ปรับ
โครงสร้างองค์กร รายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
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บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 128/200 ชั้นที่ 18  อาคารพญาไท
พลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทร (0) 2041-8162  
Fax (0) 2041-7038  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242 



 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                ขอแสดงความนับถือ 

                 จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ 

        (พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์)  
          รักษาการประธานกรรมการบริษัท 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯตามบัญชี (1)  

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 

2. คู่กรณีที่เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซื้อ: นายธีรยุทธ์ กิตติภัทรกุล 

ผู้ขาย: บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ผู้ซื้อเป็นอดีตกรรมการของบริษัทฯ 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และการคำนวณขนาดรายการ  

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(“StarT”) จำนวน 1,295,298 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว จะเป็นผลให้ StarT สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริ
ษัทฯ 

การคำนวณขนาดรายการ 

ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 

ข) เกณฑ์กำไรสุทธิ 

ไม่นำมาใช้เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2559 เป็นขาดทุนสุทธิ 

ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ง) เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ 

ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ 

 =
สัดส่วนการขาย (%) x มูลค่ารวมสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)

 =
100% x 89.01

   = ร้อยละ 37.46
237.59

 =
มูลค่าสิ่งตอบแทน (ล้านบาท)

มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)

 =
150

 = ร้อยละ 23.94
626.51

  of  4 9



การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในคร้ังนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.46 ซึ่งคำนวณจาก
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อ้างอิงจากงบการเงินซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ของบริ
ษัทฯ และ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยขนาดของรายการดัง
กล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าทำรายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือ
สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเผยสารสนเทศการ
เข้าทำรายการ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป พร้อมคำอธิบายเก่ียวกับธุรกิจที่จะทำต่อไป 

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป 

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเคร่ืองสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ จำหน่ายส่วนประกอบ
ของเคร่ืองสุขภัณฑ์ และรับจ้างผลิตเคร่ืองสุขภัณฑ์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ  

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 129,529,800 บาท 

รายชื่อคณะกรรมการ :  1. นาย สมชัย ว่องอรุณ 

    2. นาง กรรณิการ์ ว่องอรุณ 

   3. นาย พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ 

    4. นาง ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ 

   หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน จำนวนหุ้น (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) 1,295,296 99.9998%

ผู้ถือหุ้นอื่น 2 0.0002%

งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน 175.43 หนี้สินหมุนเวียน 370.44

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 321.00 หนี้สินไม่หมุนเวียน 36.36

รวมหนี้สิน 406.80

ทุนจดทะเบียน 129.53*

ขาดทุนสะสม (39.89)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 89.64

รวมสินทรัพย์ 496.43 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 496.43
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หน่วย : ล้านบาท 

*ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4.50 ล้านบาท โดยลดจำนวนหุ้นสามัญ 45,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากเดิม 134.03 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนคงเหลือ 129.53 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงิน
จากการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4.50 ล้านบาท และเงินทดรองจ่ายค่าส่งออกสินค้า จำนวน 1.66 ล้านบาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 6.16 ล้านบาท โดยนำไปหักกลบลบหนี้ระหว่างการซื้อเชื่อสินค้ากับ Star T จำนวนเงิน 2.78 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ในการค้ำประกันการรับชำระค่าสินค้า (L/C) จำนวน 3.38 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียน
การลดทุนดังกล่าวกับกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560 

ธุรกิจที่จะทำต่อไป 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและเข้าถือหุ้นบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยขาย
สินทรัพย์ของธุรกิจสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จในปี 2559 และในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 บริษัทฯ เร่ิมการดำเนินธุรกิจการ
จัดหาวัสดุก่อสร้างและให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่
บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาการร่วมทุนในธุรกิจบริหารจัดการขยะ
และกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยหากมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศเร่ืองการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

งบกำไรขาดทุน

2558 2559 ไตรมาสที่ 
1/2560

รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 124.90 112.68 27.85

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 77.94 78.49 19.05

กำไรขั้นต้น 46.96 34.19 8.80

ค่าใช้จ่ายในการขาย 35.50 31.98 8.50

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.75 25.62 6.05

รายได้อื่น 3.87 9.02 -

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (26.42) (14.39) (5.41)

ต้นทุนทางการเงิน 12.93 6.34 2.73

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (39.35) (20.73) (8.14)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 3.74

กำไรจากปีก่อนหน้า 0.29

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (43.09) (20.44) (8.14)
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หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการรับชำระเงิน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเท่ากับ 150,000,000.00 บาท  โดยบริษัทฯ 
จะรับชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 15,000,000.00 บาท หรือร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดในวัน
ที่ทำสัญญากับผู้ซื้อ และจะรับชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 135,000,000.00 บาท เม่ือบริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์หุ้น
ทั้งหมดให้ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย (วันเสร็จสมบูรณ์) วันที่ 29 มิถุนายน 2560  

6. ภาระหนี้สิน ณ วันที่เกิดรายการและเงื่อนไขการรับชำระเงิน 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืมเงินจากบริษัทฯ จำนวน 20,219,151.77 
บาท เพื่อจ่ายชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร โดยผู้ซื้อได้ให้คำรับรองต่อบริษัทฯ จะดำเนินการชำระคืน
หนี้ดังกล่าวทั้งจำนวนให้กับบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากบริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ
เงินค่าภาษีคืนจากกรมสรรพากร ซึ่งอยู่ระหว่างสรรพากรพื้นที่ ตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติม จึงไม่สามารถระบุ
ได้ว่าจะได้รับคืนภาษี ณ เวลาใด อย่างไรก็ตามเม่ือบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

7. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป 

สินทรัพย์ส่วนงาน 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560
เหตุผลในการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัย

สำคัญ

ส่วนงานธุรกิจผลิตและจำหน่าย 282.15 283.50

ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 42.34 319.80 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน 101.59 ล้าน
หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท เพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนจำนวนประมาณ 305 
ล้านบาท สำหรับธุรกิจจำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง และเงินลงทุนสำหรับโครง 
การใหม่ในอนาคตจำนวนประมาณ 
80 ล้านบาท ของบริษัท สตาร์ ยูนิ
เวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานธุรกิจสื่อและประชาสัมพันธ์ 6.12 4.95

รวม 300.61 608.25

ธุรกิจปัจจุบัน เร่ิมรับรู้รายได้

2559 ไตรมาสที่ 1/2560

รายได้ % รายได้
รวม

รายได้ % รายได้
รวม

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและ
บริการด้านวิศวกรรม

ไตรมาสที่ 4/2559 9.49 7.13% 14.58 33.18%

ธุรกิจด้านสื่อและการ
ประชาสัมพันธ์

ไตรมาสที่ 4/2559 0.72 0.54% 1.52 3.46%
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มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปเท่ากับ 89,006,328.77 บาท โดยคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น 
89,639,348.84 บาท หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 633,020.07 บาท อ้างอิงจากงบการเงิน บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การประเมินมูลค่าวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) จึงเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยในปี 2559 บริษัท 15 ที่ปรึกษา ธุรกิจ 
จำกัด และ บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด ได้เข้ามาประเมินมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ของบริษัทย่อยใหม่ ใน
รายการของที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร โดยมูลค่าหุ้นตามบัญชีหลังปรับปรุงส่วนเพิ่ม/ส่วนลดมูลค่าจากการ
ประเมินมูลค่าของบริษัทย่อยจะอยู่ในช่วง 107,695,898.00 - 133,370,898.00 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนของรายการจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อยอันเท่ากับ 150,000,000.00 บาท มูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวจึงมี
ความเหมาะสม 

      หน่วย : บาท 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการ 

บริษัทฯ คาดว่าการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องออกไป จะช่วย
ทำให้งบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น นอกจากนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และ
เป็นการเปิดโอกาสสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ 

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย 

ในเบ้ืองต้นบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไป เช่น สินค้าประเภท
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และจะนำเงินอีก
ส่วนหนึ่งไปลงทุนในโครงการที่สร้างรายได้สม่ำเสมอเพื่อสร้างกระแสเงินสด และผลตอบแทนที่ม่ันคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอนาคต โดยครอบคลุมถึงธุรกิจด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
และกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก     

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าทำรายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความสมเหตุสมผล อันเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้งบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ดีขึ้น และยังเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ธุรกิจด้านสื่อและ
การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี บริษัท 15 ที่ปรึกษา ธุรกิจจำกัด บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

ส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 89,639,348.84 89,639,348.84

    ปรับปรุงมูลค่าที่ดิน - (8,184,000.00)

    ปรับปรุงมูลค่าอาคาร (211,066.79) 518,933.21

    ปรับปรุงมูลค่าอุปกรณ์ 18,267,615.95 51,396,615.95

รวม ส่วนปรับปรุงมูลค่า 18,056,549.16 43,731,549.16

มูลค่าหุ้นตามบัญชีหลังปรับปรุงส่วนเพิ่ม/
ส่วนลดมูลค่าจากการประเมินมูลค่า

107,695,898.00 133,370,898.00
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ของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเท่ากับ 150,000,000.00 บาท รวมทั้งเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขอื่นๆ 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย อันเป็นมูลค่าที่ได้มีการ
ปรับปรุงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปี 2559  

12. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่านของบริษัทฯ คือ พลเอกธนสร ป้องอาณา และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 
ไม่มีความเห็นขัดหรือแย้งกับคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งลงมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดใน 
บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ส่วนนายวิริยะ รามสมภพ ติดภาระกิจที่หน่วย
งานราชการ  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