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ท่ี EC34/2561 
 
        วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 
 
เร่ือง ชีแ้จงข้อมลูในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไข) 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชีแ้จง
ข้อมูลตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (“งบ
การเงิน”) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทุน นัน้ บริษัทฯ ขอ
ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

  1.  เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กจิการอ่ืน 550 ล้านบาท   
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ในระหว่างงวด 9 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

ปรากฏรายการเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืน 370 ล้านบาท และรายการเปล่ียนเงินลงทุนในตั๋วแลกเงนิเป็นเงนิ
ให้กู้ยืม 135 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมระหว่างงวด 505 ล้านบาท โดยมียอดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด 
260 ล้านบาท นอกจากนี ้หมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 22.1 เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2561 บริษัทเปล่ียน
ตั๋วแลกเงนิที่ครบก าหนด 45 ล้านบาทเป็นตั๋วสัญญาใช้เงนิ โดยมีรายการสรุปดังนี ้

 
ผู้ให้กู้ รูปแบบ ล้านบาท อัตราดอกเบีย้

ต่อปี (%) 
ช าระคืน ค า้ประกัน 

1. บริษัท ตั๋วสัญญาใช้
เงนิ 

93.75 6.25%, 8.25% 1-3 เดือน กรรมการของ
ผู้กู้ 

2. บริษัท เงนิให้กู้ระยะ
สัน้ตามสัญญา
ให้ความ
ช่วยเหลือทาง
การเงนิ 

157.00 8.50% 3 เดือน ใบหุ้นของ
บริษัทย่อย 20 
ล้านหุ้น 

3. บริษัทย่อย เงนิให้กู้ 8.98 6% 12 เดือน ไม่มี
หลักประกัน 

  
 เน่ืองจากรายการให้ความช่วยเหลือแก่กิจการอื่นข้างต้นมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของ
บริษัท (ณ วันที่  30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 513 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทอาจมีความเส่ียง
จากการไม่ได้รับช าระคืน และโดยที่ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อ้างถึง 2 ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องเปิดเผยทันทีที่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในจ านวนที่มีนัยส าคัญแก่บุคคลอื่นหรือนิติ

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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บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ปกติธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชีแ้จงดังนี ้

1.1 รายละเอียดเงินให้กู้ยืมแต่ละรายการ ได้แก่ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่เกิดรายการ 
ช่ือผู้กู้และ  ความสัมพันธ์กับบริษัททัง้ในด้านการมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ที่ เก่ียวข้อง
ร่วมกัน แหล่งเงินที่ใช้ในการให้กู้ยืมและต้นทุนทางการเงิน เหตุผลและความจ าเป็นในการให้เงินกู้ยืม 
วันครบก าหนดช าระคืนของผู้กู้ เงื่อนไขการช าระคืนเงินกู้ หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินให้
กู้ยืมและการค า้ประกัน และความคืบหน้าการรับคืนเงนิให้กู้ของแต่ละรายการ  
  พร้อมกันนี ้ขอให้บริษัทพิจารณาว่ารายการเงินให้กู้ยืม/กู้ยืมดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
รายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่อ้างถึงล าดับที่  3 หรือไม่ หากเข้าข่ายเป็นรายการที่ เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 
 ค าตอบของบริษัทฯ 
 

รายการที่ 1 ตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวนรวม 93.75 ล้านบาท มีรายละเอียดเป็นดงันี ้

 บริษัทผู้ กู้ ความสัมพันธ์ รูปแบบ แหล่ง
เงนิทุน 

วันที่คณะ
กรรม 

การอนุมัติ
หรือให้ 

สัตยาบรรณ 

วันที่ท า
สัญญา 

วันครบ
ก าหนด 

ผลตอบ
แทน % 

จ านวน
เงนิ 
(ล้าน
บาท) 

การค า้
ประกัน 

1 นิติบคุคล
ใน

ประเทศ
ไทย 

บริษัทอ่ืนซึง่
ไมใ่ชบ่คุคลที่
เก่ียวโยงกนั 

ตัว๋
สญัญา
ใช้เงิน 

เงินทนุ
หมนุเวียน
ของบริษัทฯ 

12/11/2561 06/09/2561 11/03/2562 6.25% 5.00 โดย
กรรมกา
รของผู้กู้  

2 นิติบคุคล
ใน

ประเทศ
ไทย 

บริษัทอ่ืนซึง่
ไมใ่ชบ่คุคลที่
เก่ียวโยงกนั 

ตัว๋
สญัญา
ใช้เงิน 

เงินทนุ
หมนุเวียน
ของบริษัทฯ 

12/11/2561 27/09/2561 28/12/2561 8.75% 88.75 โดย
กรรมกา
รของผู้กู้  

 ยอดรวม 93.75  

 
 ทัง้นี ้ปัจจบุนัเงินให้กู้ ยืมตามตัว๋สญัญาใช้เงินมียอดคงเหลือจ านวน 93.75 ล้านบาท 
 

รายการที่ 2 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 202 ล้านบาท  

 บริษัทผู้ กู้ ความสัมพันธ์ รูปแบบ แหล่ง
เงนิทุน 

วันที่คณะ
กรรม 

การอนุมัติ
หรือให้ 

สัตยาบรรณ 

วันที่ท า
สัญญา 

วันครบ
ก าหนด 

ผลตอบ
แทน % 

จ านวน
เงนิ 
(ล้าน
บาท) 

การค า้
ประกัน 

1 นิติบคุคล
ใน

ประเทศ
ไทย 

บริษัทอ่ืนซึง่
ไมใ่ชบ่คุคลที่
เก่ียวโยงกนั 

สญัญา
เงินกู้  

เงินทนุ
หมนุเวียน
ของบริษัทฯ 

12/11/2561 30/09/2561 28/12/2561 8.50% 95.00 ใบหุ้น
ของ
บริษัท
ยอ่ย 
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2 นิติบคุคล
ใน
ประเทศ
ไทย 

บริษัทอ่ืนซึง่
ไมใ่ชบ่คุคลที่
เก่ียวโยงกนั 

สญัญา
เงินกู้  

เงินทนุ
หมนุเวียน
ของบริษัทฯ 

12/11/2561 30/09/2561 26/12/2561 8.50% 62.00 ใบหุ้น
ของ
บริษัท
ยอ่ย 

3 นิติบคุคล
ใน
ประเทศ
ไทย 

บริษัทอ่ืนซึง่
ไมใ่ชบ่คุคลที่
เก่ียวโยงกนั 

สญัญา
เงินกู้  

เงินทนุ
หมนุเวียน
ของบริษัทฯ 

12/11/2561 10/10/2561 08/01/2562 8.50% 45.00 ใบหุ้น
ของ
บริษัท
ยอ่ย 

 ยอดรวม 202.00  

  
 ทัง้นี ้ปัจจบุนัเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และตัว๋สญัญาใช้เงินมียอดคงเหลือจ านวน 202 ล้านบาท 
 

รายการที่ 3 เงินให้กู้ ยืมจ านวน 8.98 ล้านบาท  
 บริษัทผู้

กู้ 
ความสัมพันธ์ รูปแบบ แหล่ง

เงนิทุน 
วันที่คณะ
กรรม 

การอนุมัติ
หรือให้ 

สัตยาบรรณ 

วันที่ท า
สัญญา 

วันครบ
ก าหนด 

ผลตอบ
แทน % 

จ านวน
เงนิ 
(ล้าน
บาท) 

การค า้
ประกัน 

1 นิติบคุคล
ใน
ประเทศ
ออสเตรเ
ลีย 

บริษัทอ่ืนซึง่
ไมใ่ชบ่คุคลที่
เก่ียวโยงกนั 

สญัญา
เงินกู้  

เงินทนุ
หมนุเวียน
ของบริษัท
ยอ่ย 

12/11/2561 09/08/2561 08/02/2562 6.00% 8.98 ไมมี่ 

  
 ทัง้นี ้ปัจจบุนัเงินให้กู้ ยืมมียอดคงเหลือจ านวน 8.98 ล้านบาท 
 
 

1.2 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความสมเหตุสมผล
และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการให้กู้ยืมดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล/กิจการ
อื่นเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลบริษัทของคณะกรรมการหรือไม่ อย่างไร 

 ทัง้นี ้ขอให้บริษัทรายงานความคืบหน้าการรับช าระหนีภ้ายในวันเดียวกับวันครบก าหนด
ส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาสหรือเม่ือมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับช าระหนีแ้ล้วแต่เหตุการณ์ใดจะ
เกดิก่อน และขอให้บริษัทปฏบิัตติามข้อก าหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย  

 
ค าตอบของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึความสมเหตสุมผล และผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีได้มาซึ่งผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอยู่อัตราท่ีสูงกว่าต้นทุนทาง
การเงินของกิจการ และมิได้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อีกทัง้บริษัทผู้กู้ก็เป็นบริษัทท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมี
การช าระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา 

 2.  ลูกหนีก้ารค้าที่มีข้อพิพาท 78.40 ล้านบาท และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 128.84 ล้านบาท ของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. 
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  ตามรายงานของผู้สอบบัญชีและหนังสือของบริษัทที่ อ้างถึง ระบุว่า ลูกหนีก้ารค้าราย 
Western Municipal Regional Council (WMRC) และ City of Stirling (CoS) ของ Star Shenton Energy Pty., 
Ltd. (SHENTON) (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60) จ านวน 78.40 ล้านบาท เกินก าหนดช าระและมี
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความตามสัญญาจัดส่งขยะในประเด็นเงื่อนไขบังคับก่อนเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ ซึ่งศาลได้พพิากษาให้ลูกหนีช้นะคดี คณะกรรมการของ SHENTON ได้ยื่นอุทธรณ์โดยมีการนัด
ไกล่เกล่ียในวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 SHENTON ยังไม่ได้รับรู้รายได้ดังกล่าวส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 
2561 แต่ที่ผ่านมาบริษัทได้รับรู้ข้อตกลงในการให้บริการจัดการขยะด้วยมูลค่าตามบัญชีเป็นสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ านวน 128.84 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุมูลค่า ที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า 
SHENTON มีสิทธิในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสามารถก่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิได้ ซึ่งในช่วงที่ยงั
ไม่ได้รับขยะจาก WMRC และ CoS นัน้ SHENTON อยู่ระหว่างพจิารณาในการรับบริหารจัดการขยะจาก
บุคคลอื่น    
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชีแ้จงข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการรับรู้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ความคืบหน้าในการเจรจาของ SHENTON กับคู่กรณี พร้อมทัง้อธิบายผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ฐานะการเงนิของบริษัท และแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว   

   
ค าตอบของบริษัทฯ 

จากการท่ีผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ย (Court Ordered Mediation) ร่วมกับ 
WMRC และ CoS เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดขึน้โดยศาลสูงแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Supreme 
Court of Western Australia)  นัน้ ทางผู้บริหารมองเห็นถงึทางออกท่ีดีร่วมกนั อนัจะน ามาซึง่การเข้าไปด าเนินงาน
ตามปกติธุรกิจของ Star Shenton Energy Pty., Ltd. ในอนาคตอนัใกล้นี ้โดยเบือ้งต้นทัง้ฝ่ายบริษัทฯ และคูพิ่พาท 
(WMRC และ CoS) ตา่งได้น าเสนอจดุยืนของแตล่ะฝ่าย และหารือร่วมกนั โดยหลงัจากการประชมุครัง้แรกศาลได้
ก าหนดวนัประชมุไกลเ่กลี่ยครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 29 มกราคม 2562 เพ่ือด าเนินการเจรจาตอ่เพ่ือหาข้อยตุิ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ จะได้พิจารณาความเหมาะสมของการแสดงมลูค่าของลกูหนีก้ารค้าจ านวน 78.4 ล้านบาท โดยค านึงถึง
แนวโน้มของผลการเจรจาไกลเ่กลี่ยท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 

ส าหรับมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 128.84 ล้านบาทนัน้ ทางบริษัทฯ มีความมัน่ใจ
วา่สินทรัพย์ดงักลา่ว (สญัญาระยะยาว Waste Supply Agreement ท่ีได้ท ากบั WMRC และ CoS) ยงัมีมลูคา่ตาม
ราคาทุนท่ีได้บนัทกึไว้ เน่ืองจากข้อพิพาทซึง่ได้อธิบายไปข้างต้นนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกบัยอดลกูหนีก้ารค้า แต่มิได้
สง่ผลกระทบตอ่ความคงอยู่ของสญัญาท่ีได้ท าไว้แตอ่ย่างใด 

   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 

                      ณฐัพงศ์  ตงัเดชะหิรัญ        

                  (นายณฐัพงศ์  ตงัเดชะหิรัญ)  
                            รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


