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ที่ EC03/2562 
 
 วนัท่ี  12  มีนาคม  2562 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เร่ืองงดจ่ายเงินปันผล แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท และก าหนด

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน คณะกรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 1607A ชัน้ที่ 16 อาคารปาร์ค เวน
เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการได้มีมติที่ส าคญั ดงันี ้

1. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณางดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิส าหรับปี 2561 

2. อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระ จ านวน 2 ทา่น กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตามวาระเดิมอีกวาระหนึง่ ดงันี  ้
(1) นายณฐัพงศ์    ตงัเดชะหิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ 

(2) พลเอกธนสร    ปอ้งอาณา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อนึ่ง ตามท่ีนายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัดิ์ และนายกฤช เอทเตอร์ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2561 ตามล าดบั ซึง่ท าให้ต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลง 2 ต าแหนง่
นัน้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนที่ใน
ต าแหนง่ที่วา่งลง 2 ต าแหนง่ดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯ ขอสงวนต าแหนง่กรรมการที่ยงัไมค่รบวาระทัง้ 2 ต าแหนง่ไว้ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถสรรหาและพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการทัง้ 
2 ต าแหนง่ดงักลา่วได้ตอ่ไป 

3. อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2562 ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชุม 
(1) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท  25,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการบริษัท   15,000.00 บาท/ครัง้ 

(2) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ  15,000.00 บาท/ครัง้ 

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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(3) กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  10,000.00 บาท/ครัง้ (เฉพาะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบ าเหน็จ 
บ าเหน็จคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจ าปี 2562 
หลงัจากการหกัเงินส ารองตามที่กฎหมายก าหนด (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

4. อนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ นายเจษฎา หงัสพ
ฤกษ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
ผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นตอ่งบ การเงินของบริษัทฯ ได้ และก าหนดคา่สอบบญัชีทัง้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2562 เป็น
เงินจ านวนรวม 2,175,000.00 บาท 

5. อนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 
25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
12 หุ้ นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างมีเสรีโดยไม่มี

ข้อจ ากดั เว้นแต ่การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) 
ของจ านวนหุ้ นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัท 

หุ้ นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างมีเสรีโดยไม่มี
ข้อจ ากดั เว้นแต ่การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละสี่สิบเก้า (49) 
ของจ านวนหุ้ นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัท 

25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กร รมการท าห น้าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ในกรณีที่มีรอง
ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
 
การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็น
ประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
 
ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ก าหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด 
 
กรรมการบริษัทซึง่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอัน
สามารถนบัเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชมุ
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้
 
การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรม
การหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ป ร ะชุ ม ด้ ว ยตน เ อ งห รื อก า รป ร ะชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ การสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  จ ะ ส่ ง โ ด ย จ ด หม า ย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) 
เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่
ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียง 

คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) 
เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่
ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการจะก าหนด 
 
อนึ่ง  การประชุมคณะกรรมการ หากประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควร จะก าหนดให้กรรมการของ
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ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
บริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ ในการ
ประชมุดงักลา่วผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

  
6. อนมุตัิก าหนดวนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 

2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 26 
มีนาคม 2562 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และรายงานผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 8 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิ
แก้ไขหรือเปลีย่นแปลงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (Record Date) 
รวมทัง้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 หากบริษัทฯ ประสบ
ปัญหาในการจดัเตรียมเอกสารและข้อมลู ซึ่งท าให้การจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูดงักลา่วเพื่อสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จะต้อง
ท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เกิดความลา่ช้า หรือเกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขหรือเปลีย่นแปลงวนัและเวลาดงักลา่วตามความเหมาะสม 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                         นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรญั 
 (นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 


