
   

 
         

 
ท่ี EC06/2562 
 
 วนัท่ี 23 เมษายน 2562 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร ซึง่ในขณะท่ีเร่ิมการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทัง้สิน้ 31 ราย ถือหุ้ นรวมกันได้ 170,647,780 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 62.9907 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด โดยท่ีประชมุมีมติสรุปได้ดงันี ้
 
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,780 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 -* 
รวม 170,647,780 100.00 
*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 
ตามท่ีเสนอ  โดยไมม่ีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติ 
  
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

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  



   

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้ สอบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 
*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวน

หุ้ นได้ 100 หุ้ น รวมมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 170,647,880 หุ้น 

 
4. อนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 
*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
5. อนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้
 1)   นายณฐัพงศ์   ตงัเดชะหิรัญ    เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึง่  

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 
*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 



   

2)   พลเอกธนสร   ป้องอาณา     เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 
*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
6. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  

ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
6.1   เบีย้ประชมุ 

(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 

(3) การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000.00 บาท/ครัง้ 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000.00 บาท/ครัง้  

(เฉพาะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
6.2   บ าเหน็จคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวมในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ประจ าปี 

2562 หลงัจากการหกัเงินส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) 
 

ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เป็นดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 
รวม 170,647,880 100.00 

 
7. อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 ท่ีประชมุมีมติอนุมตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2562 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้



   

1)   นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ 
2)   นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
3)   นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 

 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรับรอบปี 2562 ค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,175,000.00 บาท 
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 
*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
8. อนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 

ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิม และใช้ข้อความใหม ่รวมถงึให้ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทย่อมโอนกนัได้อย่างมีเสรีโดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท า
ให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัท” 

 
 “ข้อ 25 ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ไมว่า่จะเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมี
รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 
ในกรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด หรือตามท่ีหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องประกาศก าหนด 
กรรมการบริษัทซึง่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์ประชุมได้ 



   

และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชมุตามวิธีการที่บญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้
การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ 
(1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้
อีกเสียงเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด” 
 

 “ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ
และประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็
ได้ 
ทัง้นี ้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนงัสือเชิญประชมุ
และเอกสารประกอบการประชมุ จะสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้” 

 “ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผู้
ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

 อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควร จะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ ใน
การประชมุดงักลา่วผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้” 

 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน เป็นดงันี ้
ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 
รวม 170,647,880 100.00 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุทราบตอ่ไป 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 ณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ 
 (นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 


