STAR

UNIVERSAL
NETWORK

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2254-9877, 0-2041-8162 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

ที่ EC002/2561
10 มกราคม 2561
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการลงทุนในตั๋วแลกเงิน และการออกตั๋วแลกเงิน
กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการลงทุนในตั๋วแลกเงินและการออกตั๋วแลกเงิน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. มีมติให้สัตยาบันอนุมัติการทำรายการลงทุนในรูปแบบตั๋วแลกเงินกับ บริษัท ศแบง ซัลเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นเงินจำนวน
50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยมีกำหนดชำระคืนใน 90 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
2. มีมติอนุมัติให้ทำรายการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด
(มหาชน) โดยมีกำหนดชำระคืนใน 90 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
3. มีมติอนุมัติให้ทำรายการลงทุนในรูปแบบตั๋วแลกเงินกับ บริษัท ศแบง ซัลเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นเงินจำนวน
100,00,000.00 บาท โดยมีกำหนดชำระคืนใน 90 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งการทำรายการทั้ง 3 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น
บริษัทฯ จึงขอรายงานการเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราย
ละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศการลงทุนในตั๋วแลกเงินและการออกตั๋วแลกเงิน
1. การลงทุนในตั๋วแลกเงินจำนวน 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
1.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ

:

25 ธันวาคม 2560

1.2 ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน

:

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

ผู้ออกตั๋วแลกเงิน

:

บริษัท ศแบง ซัลเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“SBANG”)

จำนวนเงิน

:

50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

:

8.25% ต่อปี

อายุตั๋วแลกเงิน

:

90 วันนับแต่วันที่ออกตั๋วแลกเงิน

1.4 ขนาดของรายการ

:

รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 9.45 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 528,993,341.00 บาท) ซึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศการออก
ตั๋วแลกเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5 ความเห็นของบริษัทฯ

:

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้สัตยาบันรับรองการทำรายการของคณะกรรมการบริหาร ในการ
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน กับ SBANG ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 8.25 ต่อปี
ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากการออกตั๋วแลกเงินให้กับ AECs ไม่เกินเฉลี่ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความเสี่ยงของผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะเวลาที่ลงทุน และอัตราดอกเบี้ย
จะมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจาก SBANG เป็นผู้ถือหุ้นใน Shenton Energy Pty Ltd (ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 39.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงไม่น่ามี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ
SBANG

1.2 รายละเอียดตั๋วแลกเงิน

2. การออกตั๋วแลกเงินจำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
2.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ

:

11 มกราคม 2561

2.2 ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน

:

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (“AECs”)

ผู้ออกตั๋วแลกเงิน

:

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

จำนวนเงิน

:

100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

:

6.25% ต่อปี

อายุตั๋วแลกเงิน

:

90 วันนับแต่วันที่ออกตั๋วแลกเงิน

2.4 ขนาดของรายการ

:

รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 18.90 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 528,993,341.00 บาท) ซึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศการออก
ตั๋วแลกเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.5 ความเห็นของบริษัทฯ

:

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทำรายการออกตั๋วแลกเงินจำนวน
100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ให้กับ AECs เพื่อนำมาใช้ ในการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ

2.3 รายละเอียดตั๋วแลกเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. การลงทุนในตั๋วแลกเงินจำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
3.1 วันเดือนปีที่เกิดรายการ

:

11 มกราคม 2560

3.2 ผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน

:

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

ผู้ออกตั๋วแลกเงิน

:

บริษัท ศแบง ซัลเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“SBANG”)

จำนวนเงิน

:

100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

:

8.25% ต่อปี

อายุตั๋วแลกเงิน

:

90 วันนับแต่วันที่ออกตั๋วแลกเงิน

3.4 ขนาดของรายการ

:

รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 18.90 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
(สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 528,993,341.00 บาท) ซึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศการออก
ตั๋วแลกเงินในจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.5 ความเห็นของบริษัทฯ

:

การลงทุนในตั๋วแลกเงินกับ SBANG ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 8.25
ต่อปี ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากการออกตั๋วแลกเงินให้กับ AECs ไม่เกินเฉลี่ยร้อยละ 2.00
ต่อปี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความเสี่ยงของผู้ออกตั๋วแลกเงิน ระยะเวลาที่ลงทุน และอัตรา
ดอกเบี้ย จะมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจาก SBANG เป็นผู้ถือหุ้นใน Shenton Energy Pty Ltd
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 39.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจึง
ไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้
ของ SBANG

3.3 รายละเอียดตั๋วแลกเงิน

