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ทีEC30/2561 
 
        วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
 
เร่ือง ชีแ้จงข้อมลูในงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ สอบถาม 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้สง่อีเมลล์ถงึบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เพ่ือขอให้ชีแ้จงข้อมูลตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 (“งบการเงิน”) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลประกอบการตดัสินใจลงทุน นัน้ 
บริษัทฯ ขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

1. สรุปข้อมูลส าคัญของรายการเงนิกู้ยืมจาก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) (“AEC”) 

1.1   เงนิกู้ยืมระยะสัน้จาก AEC 145 ล้านบาท  

บริษัทฯ ขอสรุปรายการเงินกู้ ยืมจาก AEC ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ
ที่ 

รูปแบบการ
กู้ยืม 

วันที่ออก
ตั๋ว 

วันที่ต่อ
อายุตั๋ว 

วันที่ครบ
ก าหนด
ช าระ 

ผลตอบแทน
ร้อยละ 

จ านวน
เงนิ 

(ล้านบาท) 

1.  ตัว๋แลกเงิน 22/12/2560 20/06/2561 20/09/2561 6.75 50.00 

2.  ตัว๋แลกเงิน 22/01/2561 23/07/2561 23/07/2561 7.00 45.00 

3.  ตัว๋แลกเงิน 25/01/2561 23/07/2561 23/07/2561 6.75 50.00 

 รวม 145.00 

 

1.2   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืนจ านวน 135 ล้านบาท ซึ่ งปรากฎในงบการเงินว่าระหว่าง
ปี 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋ วแลกเงินที่ครบก าหนดระหว่างงวด 135 ล้านบาท บริษัทได้เปล่ียนตั๋ ว
แลกเงนิที่ครบก าหนดดังกล่าวเป็นเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการอ่ืนโดยจัดท าในรูปของสัญญา 

 

บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ ์
ชัน้ท่ี 16 ห้องเลขท่ี 1607A  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107548000242  
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 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบวา่การให้กู้ ยืมแก่กิจการอื่นข้างต้นมไิด้เป็นการให้กู้ ยืมแก่ บริษัท ศแบง ซสัเทนเอ
เบิลเอน็เนอร์ยี จ ากดั ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์สอบถามแตอ่ย่างใด โดยรายละเอียดการให้กู้ ยืมแก่กิจการอื่นปรากฎ
ตามตารางด้านลา่งนี ้

ล าดับที่ ผู้กู้ วันที่ออก
ตั๋วแลกเงนิ 

วันที่
เปลี่ยนเป็น
สัญญา 

วันที่ครบ
ก าหนด
ช าระ 

ผลตอบแทน
ร้อยละต่อปี 

จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

1.  นิติบคุคลจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 
1 

14/12/2560 14/06/2561 13/07/2561  6.25   40.00  

2.  นิติบคุคลจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 
2 

18/10/2560 02/04/2561 02/07/2561  6.25   20.00  

3.  นิติบคุคลจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 
2 

20/10/2560 19/04/2561 23/07/2561  7.00   50.00  

4.  นิติบคุคลจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 
2 

07/12/2560 07/06/2561 06/07/2561  6.25   25.00  

 รวม 135.00 

 

 ทัง้นี ้บริษัทขอเรียนให้ทราบวา่ ในช่วงไตรมาส 3 ของ ปี 2561 นิติบคุคลท่ีกู้ ยืมเงินตามตารางข้างต้นได้
ทยอยช าระคืนเงินกู้ ยืมให้แก่บริษัทฯ คงเหลือเพียงวงเงินให้กู้ ยืมล าดบัท่ี 2 ของนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศ
ไทยรายท่ี 2 ท่ียงัค้างช าระอยู่ 5 ล้านบาท 

2. สรุปข้อมูลส าคัญของรายการเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการอ่ืนจ านวน 338.86 ลบ. ณ 30 มิถุนายน 
2561 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการอ่ืน 333.86 ล้านบาท ดังนี ้

2.1. บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ในรูปสัญญากู้เงิน 68 ล้านบาท ดอกเบีย้ 6.25% และ 
7.00% ต่อปี 

รายละเอียดการให้กู้ ยืมเงินปรากฎตามตารางด้านลา่งนี ้
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ล าดับที่ ผู้กู้ วันที่ท า
สัญญา 

วันที่ครบ
ก าหนด
ช าระ 

ผลตอบแทน
ร้อยละต่อปี 

จ านวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

1.  นิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 2 

02/04/2561 02/07/2561 6.25 20.00 

2.  นิติบุคคลจะทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 2 

19/04/2561 23/07/2561 7.00 48.00 

 รวม 68.00 

 

2.2. บริษัทมีเงินให้กู้ยืมภายใต้การท าสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 222.50 ล้าน
บาท ดอกเบีย้ 6.25%-8.50% ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้กู้ได้ตกลงค า้ประกันด้วยใบหุ้นของบริษัทย่อย
และบริษัทอื่นอีกแห่งหน่ึง ซึ่งผู้กู้เป็นผู้ได้รับสิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่บริษัทผู้กู้
ได้กู้ยืมและโดยกรรมการของบริษัทผู้กู้ ทัง้นี ้ท าสัญญาค า้ประกันหากแต่ไม่มีการน าใบหุ้นของบริษัท
ย่อยและบริษัทอื่นดังกล่าวมาเป็นหลักประกันไว้กับบริษัท และมีเงื่อนไขการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพเงิน
ให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นหุ้นในบริษัทย่อยส่วนที่ผู้กู้ได้รับสิทธิแปลงสภาพสัญญาหน่ึง และเป็นหุ้นของบริษัท
อีกแห่งหน่ึงที่ผู้กู้ได้รับสิทธิแปลงสภาพอีกสัญญาหน่ึง 

รายละเอียดการให้กู้ ยืมเงินปรากฎตามตารางด้านลา่งนี ้

ล าดับ
ที่ 

ผู้กู้ วันที่กู้ยืม วันที่ครบ
ก าหนด
ช าระ 

ผลตอบแทน
ร้อยละต่อปี 

จ านวน
เงนิ 

(ล้านบาท) 

1.  นิติบคุคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 3 

18/12/2560 27/07/2561 7.00 5.00 

2.  นิติบคุคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 3 

09/01/2561 27/09/2561 7.00 3.00 

3.  นิติบคุคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 3 

24/01/2561 30/09/2561 8.50 95.00 

4.  นิติบคุคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 3 

23/06/2561 30/09/2561 8.50 50.00 

5.  นิติบคุคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยรายท่ี 3 

29/06/2561 30/09/2561 8.50 69.50 
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 รวม 222.50 

 

2.3. บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืน 43.36 ล้านบาท ดอกเบีย้ 6% ต่อปี เงิน
ให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน 

รายละเอียดเงินกู้ ยืมดงักลา่วปรากฎตาม 

ล าดับ
ที่ 

ผู้กู้ วันที่กู้ยมื วันที่ครบ
ก าหนด
ช าระ 

ผลตอบแทน
ร้อยละต่อปี 

จ านวน
เงนิ 

(ล้าน
บาท) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

1.  นิติบคุคลจด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย
ออสเตรเลีย 

09/08/2560 08/08/2561 6.00 43.36 1.77 

 

3      สรุปข้อมูลส าคัญของรายการที่เก่ียวกับ Star Shenton Energy Pty.,Ltd ตามที่ปรากฎในงบ
การเงนิ 

3.1       ตามที่ปรากฎในหมายเหตุข้อ 6 ของงบการเงิน ว่าลูกหนีก้ารค้าของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง
ในประเทศออสเตรเลียจ านวน 81.98 ล้านบาท (3,355,905 เหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งเกินก าหนดช าระ 
และลูกหนีดั้งกล่าวมีข้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกช าระเงินตามสัญญา เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศาล
พพิากษาให้ลูกหนีช้นะคดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีท่ีกลุ่มบริษัท Star Shenton Energy Pty.,Ltd  
(“Shenton”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินค่าบริหารจัดการขยะภายใต้สัญญาจัดส่งขยะ 
(Waste Supply Agreement) กับ  Western Municipal Regional Council (“WMRC”) และ  City of Stirling 
(“CoS”) (สาระส าคญัของสญัญาดงักล่าวปรากฎตามรายงานบทวิเคราะห์ทางการเงินของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ
ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560) โดย ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2561 
Shenton มียอดเรียกเก็บเงินจาก WMRC และ  CoS  ตามสัญญาจัดส่งขยะรวมจ านวน  81.98 ล้านบาท 
(3,355,905 เหรียญออสเตรเลีย) อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการตีตวามข้อสญัญาจดัสง่ขยะท่ีแตกต่างกนัของคู่สญัญา
ในเร่ืองของการปฏิบัติตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (condition precedent to the Final 
Completion) ซึง่จะเป็นวนัท่ีเร่ิมต้นการด าเนินการตามก าลงัการผลิตของสญัญา ท าให้ WMRC และ CoS ยงัไม่
ช าระเงินค่าบริการบริหารจัดการขยะให้แก่ Shenton ดงันัน้ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จึงปรากฎยอดลูกหนีก้ารค้าจ านวน 81.98 ล้านบาท 
(3,355,905 เหรียญออสเตรเลีย)  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มิได้น่ิงนอนใจต่อเร่ืองดงักล่าว จึงให้นโยบายแก่ผู้บริหาร Shenton ให้ด าเนินการในสอง
แนวทางพร้อม ๆ กนั เพ่ือให้เกิดผลกระทบท่ีน้อยท่ีสดุตอ่การด าเนินกิจการของ Shenton ซึง่ประกอบด้วย  

1) การเจรจาหารือกบัตวัแทนของ WMRC และ CoS เพ่ือหาข้อสรุปท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการตีความข้อ
สญัญาท่ีแตกตา่งกนั และ 

2) น าเร่ืองขึน้สู่ Supreme Court of Western Australia ซึ่งเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการตีความข้อ
สญัญา  

โดยเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 Supreme Court of Western Australia มีค าพิพากษาตีความข้อสัญญา
ในแนวทางท่ีสอดล้องกับการตีความของ WMRC และ CoS อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Fletcher Law 
Pty (“Fletcher”) เป็นผู้ ย่ืนอุทธรณ์ให้แก่บริษัทฯ โดยทาง Fletcher ให้ความเห็นเบือ้งต้นว่าบริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะ
ชนะคดีในชัน้อทุธรณ์ได้ และได้ร่างเอกสารการอทุธรณ์ระบุประเดน็ข้อต่อสู้ทางกฎหมายท่ีละเอียดและรัดกุม โดย 
Shenton ผ่านการด าเนินการของ Fletcher ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ Supreme Court of Western Australia แล้ว เมื่อ
วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 โดยศาลจะนัดคู่กรณีมาเจรจาเพ่ือหาข้อยุติ (Court Ordered Mediation) ในวันท่ี  16 
พฤศจิกายน 2561 

นอกเหนือจากกระบวนการอทุธรณ์และการเจรจาเพ่ือหาข้อยุติตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ทาง Shenton 
ยังมีการหารือกับคู่สญัญาตลอดมา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนดัเจรจากับคู่สญัญา (Private Mediation) โดย
หากมีความคืบหน้าท่ีชดัเจนเพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

3.2      ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งรวมถงึที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 560.16 ล้านบาท 
( 22,930,139 เหรียญออสเตรเลีย ) มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทย่อย
ในประเทศออสเตรเลียจะขึน้อยู่ กับปริมาณของเสียที่ต่อเน่ืองตามที่ได้รับมอบหมายจากข้อตกลงในการ
ให้บริการของเสียและการด าเนินงานของโรงงานที่ประสบความส าเร็จในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท
ย่อยดังกล่าว 

บริษัทฯ เห็นว่า Shenton มีสิทธิในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสามารถก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้
จากทรัพย์สินดงักล่าว โดยในช่วงท่ียงัไม่ได้รับขยะจาก WMRC และ CoS  นัน้ ทาง Shenton ก็ได้พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการรับบริหารจัดการขยะจากบุคคลอื่น  (Third Party Waste) เพ่ือให้เกิดรายได้ทางธุรกิจ โดยทาง
ผู้บริหาร Shenton ได้สอบถามเร่ืองดงักล่าวกบั ทาง Fletcher ในฐานะท่ีปรึกษากฎหมาย ว่าสญัญาจดัสง่ขยะกบั 
WMRC และ CoS เปิดช่องให้ Shenton สามารถรับบริหารขยะจากบุคคลอื่นได้ใช่หรือไม่ ซึง่ทาง Shenton ได้รับ
ค าตอบจากทาง Fletcher ว่าสามารถท าได้ ดงันัน้ ทาง Shenton จึงอยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาการรับ
บริหารจดัการขยะจากบุคคลอื่น (Third Party Waste) โดยหากมีความคืบหน้าท่ีชัดเจนเพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้ง
รายละเอียดตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

ในส่วนของสินทรัพย์สินไม่มีตวัตน นัน่คือสญัญาจดัส่งขยะระหว่าง Shenton กบั WMRC และ CoS นัน้ 
บริษัทฯ ข้อเรียนให้ทราบวา่ข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้เป็นเพียงการตีตวามข้อสญัญาจดัสง่ขยะท่ีแตกต่างกนัของคู่สญัญา
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ในเร่ืองของการปฏิบัติตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ (condition precedent to the Final 
Completion) โดยผลของค าพิพากษาไม่ว่าจะออกมาเช่นไร ก็ไม่มีผลกระทบมลูค่าของสญัญา เน่ืองจากสิทธิใน
สญัญายงัคงมีอยู่ 

3.3  เจ้าหนีอ้ื่นของ Shenton ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 54 ล้านบาท 

กรณีดงักล่าวเป็นกรณีหนีค้้างช าระท่ี Shenton มีต่อ WMRC โดยทาง Shenton ยังไม่ช าระหนีด้งักล่าวใน
ขณะนี ้เน่ืองจากทาง WMRC ก็มีสถานะเป็นลกูหนีท้างการค้าของ Shenton ตามท่ีได้อธิบายแล้วในข้อ 3.1  

3.4 ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ว่าตามงบการเงินรวม เจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 
6.84 ล้านบาท คือบริษัทแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศออสเตรเลีย 
และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว 

กรณีดังกล่าว เป็นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายหนึ่งของ Shenton ได้ส ารองจ่ายเงินให้แก่ Shenton เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินกิจการ ในระหว่างท่ีรอความชดัเจนในเร่ืองการตีความข้อสญัญาจัดส่งขยะซึ่ง Shenton มีกับ WMRC และ 
CoS การพิจารณารับบริหารจดัการขยะจากบคุคลอื่น (Third Party Waste) ตามท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 3.2 

4.      สรุปข้อมูลตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบเงนิการเงนิข้อ 20 เร่ืองเหตุการณ์ภายหลัง•
รอบระยะเวลารายงาน 

4.1   เม่ือวันที่  12 กรกฎาคม 2561 บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหน่ึง 48 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท าสัญญา 

รายการดงักลา่วเป็นกรณีท่ีบริษัทฯ ให้นิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทยรายท่ี 3 กู้ ยืมเงินระยะสัน้จ านวน 
48 ล้านบาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 8.5 ต่อปี โดยปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือ
วนัท่ี 29 กนัยายน 2561 

4.2   เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัทแห่งหน่ึงในรูปของสัญญา 70 ล้าน
บาท โดยไม่มีหลักประกัน ก าหนดช าระในวันที่ 16 มกราคม 2562 อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 8.5 ต่อปี 

รายการดงักล่าวเป็นกรณีท่ีบริษัทฯ กู้ ยืมเงินระยะสัน้จากนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยรายท่ี 2
จ านวน 70 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 8.5 ตอ่ปี  โดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้คืนเงินกู้ ยืมดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 

4.3   เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ช าระเงินให้แก่บริษัทแห่งหน่ึงจ านวน 10 ล้านบาท
เพื่อเป็นหลักประกันการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดตัง้และให้บริการ
อุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า  

รายการดงักล่าวเป็นกรณีท่ีบริษัทฯ ได้เข้าท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีเง่ือนไขส าคญัใน
การให้บริษัทฯ มีสิทธิเข้าศกึษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตัง้และให้บริการอุปกรณ์
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า และบริษัทตกลงท่ีจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทดงักล่าวจ านวน 10 ล้านบาท 
เพ่ือเป็นหลักประกันในการรักษาความลบัทางการค้าของอุปกรณ์ และองค์ความรู้ (Know How) ในการติดตัง้
อปุกรณ์ 

   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 

                      ณฐัพงศ์  ตงัเดชะหิรัญ        

                  (นายณฐัพงศ์  ตงัเดชะหิรัญ)  
                            รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


