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ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (ราย
ละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้บันทึกไว้
ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดัง
กล่าว

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท
เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.70 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากคณะกรรมการเห็นโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับ
หมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็น
เงินทุนในการดำเนินงานโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลแล้ว รวมถึงที่คาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมใน
อนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. โครงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 250 ล้าน
บาท และ 2. โครงการรถไฟทางคู่ คาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 75 ล้านบาท จึงขอเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
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ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนิน
การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด
และเงื่อนไขและรายละเอียด อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการ
ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ
ษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

“ข้อ 4

สืบเนื่องจากวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น

: 322,954,971.50 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
: 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้า)

มูลค่าหุ้นละ

: 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น :
หุ้นสามัญ

: 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้า)

หุ้นบุริมสิทธิ

: - หุ้น (ไม่มี)”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ได้
นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่
Macquarie Bank Limited
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากคณะกรรมการเห็นโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ ต้องการระดมทุน เพื่อใช้สำหรับหมุนเวียนภายใน
กิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการ
ดำเนินงานโครงการที่บริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้
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แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ Macquarie Bank Limited ในคราวเดียวหรือเป็น
คราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ใน
แต่ละคราว ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้สำหรับการหมุนเวียน
ภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุด
จะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มี
อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะ
ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง
(1) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขาย
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดไว้ข้างต้น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การ
จัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอ
ขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย
จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie
Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ
(4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จอง
ซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ
ษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ
บริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: แก้ ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากการแก้ ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
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ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้อบังคับ
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถาม หารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
ด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลง
ทะเบียน
อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(Record Date)

ขอแสดงความนับถือ
จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
(พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์)
ประธานกรรมการบริษัท
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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 011/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วัน เวลา สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวัน
ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
เริ่มการประชุม
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้ง
สิ้น 95,430,535 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,909,497 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ
35.2260 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34
เริ่มประชุมเวลา 14.12 น. โดยมี นายณภัทร อันอาตม์งาม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้
เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
กรรมการ
1. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์

รักษาการประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม)
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายกฤช

เอทเตอร์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายณัฐพงศ์

ตังเดชะหิรัญ

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. นายคมสันต์

เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

5. พลเอกธนสร

ป้องอาณา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

6. นายชัชวาล

เตรียมวิจารณ์กุล

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. นายอมรศักดิ์

สาลีพัฒนผล

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
1. นายดนัย ศรนคร
ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีวาระการประชุมทั้งหมด 10 วาระ
ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้
บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท OJ Consulting Group เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมโดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลง
คะแนนและการนับคะแนนสำหรับการ พิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้
สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการประชุมจะดำเนินการไปตาม
ลำดับวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม
ทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระ
จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วง
หน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าออก
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงด
ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าวข้างต้น จะนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสีย
เป็นการนับคะแนนด้วย
เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถาม
เมื่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระ
นั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานหรือผู้ที่ประธานอนุญาต เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนมาท่าน เมื่อท่านมาแล้วโปรดแจ้งชื่อ
และนามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
โปรดสอบถามในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
2. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดไม่เห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมาย
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กากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท OJ Consulting Group เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะนำ
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในกากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ ในการอ้างอิงต่อไป
แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มองฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่าน
ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระใด หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว
การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมี การลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่
จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ
ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท ในฐานะ
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม
โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของ
รายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดย
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่นำเสนอ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,535

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

141,278,535

100.0000

รวม
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 45,848,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้ง
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 141,278,535 หุ้น
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ ใน CD รายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 และแผนงานปี 2561 โดยไม่ต้องมีการลงมติ
นายกฤช เอทเตอร์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 ว่า ในปี 2560 เป็นปี
แห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ครั้งใหญ่ โดยการจำหน่ายธุรกิจสุขภัณฑ์ออกไป ทำให้บริษัทฯ มีกำไร 247
ล้านบาท และในปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการในธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย ในราคาต่ำกว่าราคาประเมินยุติธรรม ทำให้บริษัทฯ
มีกำไร 101 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ ล้างขาดทุนสะสมหมด มีแผนการที่จะเติบโตต่อไปโดยใช้กลยุทธ์ GET (การเข้าลงทุนในธุรกิจที่เห็นโอกาส
ในการลงทุนและคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ) KEEP (ธุรกิจไหนดีก็จะคงไว้โดยเน้นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน) และ GROW (การ
ผลักดันและขยายธุรกิจที่มีให้เติบโตต่อไป) ในปี 2561
ในส่วนของธุรกิจ Recycle ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 55,000 ตัน/ปี โดยมีสัญญา 20 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการของออสเตรเลีย 2 หน่วยงาน คือ 1.Western Metropolitan Regional Council (“WMRC”) ต้องส่งขยะให้บริษัทฯ 33,000 ตัน/ปี และ
2.City of Stirling (“CoS”) ต้องส่งขยะให้บริษัทฯ 14,000 ตัน/ปี ส่วนอื่นๆ อีก 8,000 ตัน/ปี บริษัทฯ สามารถหาได้จากลูกค้าอื่นๆ
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ดำเนินการทดสอบ โดยมีการดำเนินงานเฉลี่ย 64.5 ตันต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 83.9 ตันต่อวัน ในเดือน
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ ในการต่อยอดธุรกิจ Shenton ให้ครบวงจรมากขึ้นต่อไป ด้วยการซื้อที่
ฝังกลบขยะ (“Landfill”) ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจนี้ เมื่อซื้อที่ฝังกลบขยะได้แล้ว ก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น และเนื่องจาก Landfill มีพื้นที่
ในการฝังกลบมากพอสมควร บริษัทฯ จึงพยายามจัดหาโรงแยกขยะเพิ่มเติมอีก 1 โรง ที่เป็นขยะประเภทสิ่งก่อสร้างและอุตสาหกรรม
Construction & Industrial Waste
ธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านบริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“StarM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปัจจุบัน
StarM ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจป้ายโฆษณามีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง โดย
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งจะมีสองโครงการคือ 1. โครงการป้ายโฆษณา 900 ป้าย (300 ป้ายภายในปี 2561) และ 2.
โครงการป้ายโฆษณา 500 ป้ายภายในปี 2561 คณะกรรมการจึงมีแผนการที่จะต่อยอดธุรกิจดังกล่าวออกไป
ส่วนธุรกิจซื้อมาขายไป วัสดุก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง คณะกรรมการเล็งเห็นการเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศผ่านโครงการ Mega Project ของรัฐบาล คณะกรรมการจึงใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจซื้อมาขายไปวัสดุก่อสร้าง
หากมีพัฒนาการใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรายงาน และ/หรือ
เปิดเผยสารสนเทศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบในลำดับต่อไป
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามประมาณการราย
ได้ต่อปี และต้นทุนจากการทิ้งขยะ ของธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า ขยะที่เหลือจากการคัดแยกและต้องนำไปทิ้งที่ Landfill บริษัทฯ จะคัดแยกและทำให้เหลือน้อยที่สุด
ประมาณการรายได้ คือ 55,000 ตันต่อปี ในส่วนของ WMRC จำนวน 33,000 ตันต่อปี และส่วนของ CoS จำนวน 14,000 ตันต่อปี รวม
47,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอน ไม่ว่า WMRC กับ CoS จะไม่สามารถนำส่งขยะได้ถึงจำนวนข้างต้น ซึ่งมีรายได้ประมาณ
200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และต้นทุนของขยะที่นำไปฝังกลบที่ Landfill ประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
นางกสิณา ศรีสอ้าน สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจสุขภัณฑ์เป็นธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 60% บริษัทฯ มีผู้
เชี่ยวชาญหรือผู้ดูแลในธุรกิจด้านนี้หรือไม่
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารซึ่งเป็นคนออสเตรเลียทั้งหมด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและดูแลทางด้านนี้มากกว่า 10
ปี ส่วนผู้ร่วมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้น 40% เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย และบริษัทฯ มีกรรมการคอยดูแลอยู่ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย เช่นกัน
นางกสิณา ศรีสอ้าน สอบถามกำไรของบริษัทฯ ประมาณ 319 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากการที่บริษัทฯ ขายธุรกิจสุขภัณฑ์
บริษัท สตาร์ ซานิทารี่แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด และกำไรจากการซื้อกิจการธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย ในราคาต่ำกว่าราคาประเมิน
ยุติธรรม แต่เมื่อหักหลบแล้วปรากฎว่าบริษัทฯ ขาดทุนประมาณ 44 ล้านบาท
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า ในส่วนของงบเดี่ยวบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 4 ล้านบาท ส่วนเรื่องขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ
มอบหมายให้นายดนัย ศรนคร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อไป
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณดนัย ศรนคร ชี้แจงในวาระถัดไปเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 40. ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
แล้ว ดังปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
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งบการเงิน ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามงบการ
เงินของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

31 ธันวาคม 2559

319.006 ล้านบาท

-133.637 ล้านบาท

1.31 บาท

- 0.87 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

31 ธันวาคม 2559

4.042 ล้านบาท

8.786 ล้านบาท

0.02 บาท

0.06 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบและแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ประธานฯ มอบหายให้นายดนัย ศรนคร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ
นายดนัย ศรนคร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 133 ล้านบาท ต้นทุนขายและ
บริการ 131 ล้านบาท รายได้อื่น 29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 85 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 377 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 319 ล้านบาท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า รายได้จากการจัดการขยะ 200-210 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อตัน ต้นทุนการฝังกลบขยะ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ใช่หรือไม่ และในช่วงทดสอบการดำเนินงานที่ผ่าน บริษัทฯ
สามารถคัดแยกได้กี่เปอร์เซ็น และคาดว่าจะคัดแยกขยะให้ ได้กี่เปอร์เซ็นของจำนวนขยะที่รับมาทั้งหมด
นายกฤช เอทเตอร์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายได้จากการจัดการขยะประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และต้นทุนการฝัง
กลบขยะประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และในช่วงทดสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถคัดแยกขยะได้ประมาณ
50-60% ของจำนวนขยะที่รับมาทั้งหมด และเมื่อทำเต็มกำลังความสามารถ บริษัทฯ จะคัดแยกขยะได้ประมาณ 65% ของจำนวนขยะที่รับมา
ทั้งหมด
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้
สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

141,278,635

100.0000

รวม
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้ง
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 141,278,635 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43. ทีกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 319 ล้านบาทและมีผลกำไรสะสม 86.28 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 4.04 ล้านบาท และมีผล
กำไรสะสม 9.20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 202,107.33 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสำรองกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 1,315,780.29 บาท ให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น
1,517,887.62 บาท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนิน
งานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

141,278,635

100.0000

รวม
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 42. ทีกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจา หักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็น
ในการใช้เงินทุน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 319 ล้านบาทและมีผลกำไรสะสม 86.28 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 4.04 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสม 9.20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินทุนใน
โครงการต่างๆ ในปี 2561
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

141,278,635

100.0000

รวม
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 47.
และบริคณห์สนธิ เพื่อให้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโลโก้ของบริษัทฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 6.

จากเดิม
“ข้อ 6.

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน
ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้่ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ ได้”

แก้ ไขเป็น
“ข้อ 6.

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน
ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้่ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ ได้”

8_ of 13
_

ข้อ 47.

จากเดิม
“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

แก้ ไขเป็น
“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้
STAR

UNIVERSAL
NETWORK
PUBLIC COMPANY LIMITED

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาอนุมัติมอบ
หมายให้นายกฤช เอทเตอร์ และ/หรือ บุคคลที่นายกฤช เอทเตอร์ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนิน
การแก้ ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารคำขอจดทะเบียนแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง แล/ะหรือ คำแนะนำให้แก้ ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และ
บริคณห์สนธิ ตามที่นำเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

141,278,635

100.0000

รวม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้
1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
2.) นายคมสันต์

เชษฐโชติศักดิ์
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ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 18. ที่กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออตามวาระนั้น อาจถูกให้เข้ารับตำแหน่งตามวาระใหม่ได้
ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่านได้แก่
1.) นายชัชวาล

เตรียมวิจารณ์กุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2.) นายคมสันต์

เชษฐโชติศักดิ์

กรรมการ

เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ
โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1. มีคุณสมบัติความ
เป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง 1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 2. นาย
คมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
7.1 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

141,278,635

100.0000

รวม
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

7.2 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*
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141,278,635

รวม

100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อที่ 23 และ 37 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ดังนั้นคณะ
กรรมการอาจจะต้องมีการประชุมบ่อยครั้งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติกำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง บำเหน็จ โบนัส รวมถึงสิทธิประโยชน์
อื่นและสวัสดิการที่จำเป็นตามสมควร โดยกำหนดจำนวนวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท เพื่อให้สอดรับกับการประชุมคณะกรรมการและ
ภาระงานของคณะกรรมการในปี 2561 รายละเอียดดังนี้
8.1 เบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการบริษัท

25,000.00 บาท/ครั้ง

- กรรมการบริษัท

15,000.00 บาท/ครั้ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000.00 บาท/ครั้ง

- กรรมการตรวจสอบ

15,000.00 บาท/ครั้ง

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

8.2 บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2561 หลังจากการ
หักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่นำ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

141,278,635

100.0000

รวม
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้
1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ

2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้
รับการเสนอทุกลายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์
หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้
การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติที่ประชุม
ปี 2561 ตามที่นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จำนวน (เสียง)

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย

141,278,635

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

141,278,635

100.0000

รวม
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอนำเรียนที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ ได้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อคณะกรรมการว่า ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถประมาณการ
รายได้จากธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลียได้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีกำไรประมาณเท่าไร
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นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า ขณะบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงการทดสอบ ยังไม่เริ่มดำเนินงานตามสัญญา ที่มีอายุ 20 ปี จึงยังไม่สามารถ
ประมาณการรายได้ของปี 2561 ได้ เมื่อพิจารณาเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต 55,000 ตันต่อปี ในราคาตันละ
ประมาณ 200 เหรียญออสเตรเลีย แต่ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จัดการเรื่องขยะที่ต้องนำไปทิ้งที่ฝังกลบ (Landfill) ส่วนคัดแยกปุ๋ย (Compost) และโรง
ไฟฟ้าขนาดเล็กประมาณ 1.3 เมกะวัตต์ หรืออื่นๆ ที่บริษัทฯ สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้เพิ่ม ซึ่งบริษัทฯ อย่างระหว่างการหาผู้ซื้อ และ
หากเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ ไว้ บริษัทฯ จะมีกำไรได้ถึง 14-15% ซึ่งรวมส่วนที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ ได้ประมาณ 65% และส่วนที่ต้องนำ
ไปฝังกลบประมาณ 35%
Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า ในส่วนของที่ฝังกลบ บริษัทฯ ได้ซื้อแล้วหรือไม่
และหากบริษัทฯ ซื้อที่ฝังกลบขยะ (Landfill) จะทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนได้ประมาณเท่าไร และคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีจำนวน
เท่าไร
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า ในส่วนของที่ฝังกลบขยะบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่เกิน 1 เดือนนับจากนี้ น่า
จะเจรจาได้เสร็จสิ้น ส่วนการลดต้นทุน ซึ่ง Landfill มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 4,000 ไร่ ขึ้นอยู่กับการจัดการ หาลูกค้าจากโรงแยกขยะอื่น และ
ขึ้นอยู่กับสัญญาที่รัฐบาลออสเตรเลียออกให้ว่าจะได้จำนวนกี่ตันต่อปี ส่วนคู่แข่งมีพอสมควร และ Landfill หลายๆ แห่งกำลังจะหมดสัญญา
Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า ในส่วนของธุรกิจมีเดีย บริษัทฯ จะคาดการณ์
ผลตอบแทน IRR เท่าไร
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา 2 โครงการ คือ 1. โครงการป้ายโฆษณา 900 ป้าย (ในปี 2561
ผลิต 300 ป้าย) และ 2. โครงการป้ายโฆษณา 500 ป้าย โดยจะเลือกโครงการหนึ่ง ในสองโครงการนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าผลตอบแทน IRR ไม่ต่ำกว่า
12%
นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามรายได้ของธุรกิจ
รีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นอย่างไร
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า เป็นสัญญาที่มีรายได้แน่นอน 47,000 ตันต่อปี จาก WMRC และ CoS และอื่นๆ 8,000 ตันต่อปี ในราคา
ประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ซึ่งในส่วนของ 47,000 ตันต่อปี ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับขยะจำนวนเท่าใด บริษัทฯ จะได้รับรายได้ที่
แน่นอนที่ 47,000 ตันต่อปี ซึ่งได้ระบุในสัญญา Deliver or pay แล้ว
นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามต่อคณะกรรมการ
ว่า มีโอกาสที่ WMRC และ CoS จะบอกเลิกสัญญาหรือไม่
นายกฤช เอทเตอร์ ชี้แจงว่า ทาง WMRC และ CoS มีความพยายามเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ในประเด็นปลีกย่อย แต่การยกเลิก
สัญญา ก็จะมีค่าปรับเต็มจำนวน
ไม่มีผู้ ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้
ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.25 น.

จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
(พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์)
รักษาการประธานกรรมการ
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บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
284,454,971.50 บาท เป็น 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
รวมไม่เกิน 38,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

หุ้นสามัญ

55,000,000

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.70

หุ้นบุริมสิทธิ

---

---

---

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General หุ้นสามัญ
Mandate)
หุ้นบุริมสิทธิ

---

---

---

---

---

---

การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการ
ใช้เงินทุน

จำนวนหุ้น

รวม
(ล้านบาท)
38.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จำนวนหุ้น

M a c q u a r i e ไม่เกิน
Bank Limited
55,000,000 หุ้น

ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ และ
(บาทต่อหุ้น)
ชำระเงินค่าหุ้น
มอบหมายให้ ค ณะกรรม โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ร า ย
การบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ละเอี ย ดในสิ่ ง ที่ ส่ ง มา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วย 1
และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะ
กรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ม อ บ ห ม า ย มี อ ำ น า จ
กำหนดราคาเสนอขาย

หมายเหตุ
เป็ น การเสนอขายหุ้ น ต่ อ บุ ค คลในวง
จำกัด ตามทีเ่ ป็นการเสนอขายหุน้ ต่อ
บุคคลในวงจากัด ตามที่กาหนดไว้ ใน
ภาค 2 หมวดที่ 1 ของประกาศคณะ
กรรมการกากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.
72/2558 เรือ่ ง การอนุญาตให้บริษทั
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด โดยเป็นการเสนอ
ขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นตาม
ราคาตลาด ทัง้ นี้ วันกำหนดราคาเสนอ
ขายหุ้ น ต้ อ งย้ อ นหลั ง ไม่ เ กิ น สามวั น
ทำการก่ อ นวั น แรกที่ เ สนอขายต่ อ ผู้
ลงทุน

2.1 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
– ไม่มี –
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3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จัดสรรให้แก่

ประเภทหลักทรัพย์

1. บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน 55,000,000

ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว

หมายเหตุ

ไม่เกินร้อยละ 16.88 ของทุนจด
ทะเบียนและชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน

หมายเหตุข้อ 1-3

หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นผู้
ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนด
บทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
2. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา
เสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดัง
กล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมา
ถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อน
วันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือ
เป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง
กล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
5. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 38,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป รวมทั้งจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
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6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลแล้ว รวมถึงที่คาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective)
1. โครงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 250 ล้านบาท
2. โครงการรถไฟทางคู่ คาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 75 ล้านบาท
7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific
Objective) จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับงานโครงการอื่นๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และที่คาด
ว่าจะประมูลได้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้
8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ
และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผล
การดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
9. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ำเป็นสำหรับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
– ไม่มี –
10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขั้นตอนการดำเนินการ

วัน เดือน ปี

1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561
2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 (Record Date)

11 พฤษภาคม 2561
7 มิถุนายน 2561

3) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
4) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

28 มิถุนายน 2561
ภายใต้ 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตราประทับบริษัท

ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
นาย ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
STAR

UNIVERSAL
NETWORK

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

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551
เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ นั้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรม
การบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็ มจำนวน หรือแต่บางส่วน
เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank
Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ย
ของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา
เสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่มี
ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ให้แก่ Macquarie Bank Limited แล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 7 ของประกาศ ทจ.
72/2558 โดยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่
Macquarie Bank Limited ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด
1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้
แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็ม จำนวนหรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็น
คราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่ง
หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน
ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.
72/2558
ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Macquarie Bank Limited เช่น จำนวนหุ้น ราคาหุ้น การ
คำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง จำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้น วันจองซื้อหุ้น และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
2/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และจะครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในสัญญาจองซื้อหุ้นซึ่งจะลงนามระหว่างบริษัทฯ และ
Macquarie Bank Limited ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดย Macquarie Bank Limited คาดว่าจะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนภายในวันเดียวกับที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในแต่ละคราว ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขสุดท้ายในสัญญาจองซื้อหุ้นซึ่งจะลงนามระหว่างบริษัทฯ และ
Macquarie Bank Limited ในการนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2561 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การกำหนดและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงราคาจองซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการกำหนดราคาเสนอขายตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดไว้ข้างต้น
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรรหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร
และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3)
ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว รวมทั้งดูแลการ
จัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลัก
ฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ Macquarie Bank
Limited ในคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่ง
หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน
ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.
72/2558 ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำ
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้สำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริ
ษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะ
ส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ
1.3 การกำหนดราคาตลาด
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อ
กัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย
หุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศ ทจ. 72/2558
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
บริษัทฯ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของ

2.2 รายละเอียดของโครงการทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยจะนำเงินที่ได้รบั จากการเพิม่ ทุนไปใช้ในโครงการ
1. เงินทุนสำหรับโครงการติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ วางแผนจะติดตั้งป้ายโฆษณาให้ครบ 500 จุด ในกรุงเทพมหานคร ภายใน
ปี 2561 คาดว่าจะใช้เงินทุนในเบื้องต้นประมาณ 250 ล้านบาท และ
2. เงินลงทุนสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ซึง่ บริษทั ฯ จะเข้าประมูลรับช่วงในส่วนของงาน ระบบราง ส่วนสะพาน อย่างไรก็ดี โครงการดัง
กล่าวอยูร่ ะหว่างการจัดเตรียมแผนเพือ่ เข้าร่วมประมูล ข้อมูลการใช้เงินทุนจึงยังมีความไม่แน่นอน และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการดำเนินการเข้าประมูลของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะทำให้คแู่ ข่งของบริษทั ฯ รับทราบข้อมูลความลับทีม่ นี ยั สำคัญต่อการเข้าประมูล
คาดว่าจะใช้เงินทุนในเบือ้ งต้นประมาณ 75 ล้าน โดยเงินทุนทีต่ อ้ งใช้สำหรับช่วงงานแรกทีบ่ ริษทั ฯ สนใจคือสะพานในจังหวัดชุมพร มูลค่างานทัง้ หมด
158 ล้านบาท แต่ใช้เงินทุน 75 ล้านบาท ภายในปี 2561
กรณีทจี่ ำนวนเงินที่ได้รบั ในครัง้ นี้ไม่เพียงพอต่อเงินทุนทีบ่ ริษทั ต้องการ บริษทั ยังคงมีมาตรการระดมทุนอืน่ ๆ เพิม่ เติมจากตลาดเงิน และ
ตลาดทุน ซึง่ ประกอบด้วย (1) การออกหุน้ กูร้ ะยะสัน้ และระยะกลาง (2) การ Exercise Warrants ของผูถ้ อื หุน้ และ (3) ระดมทุนด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ เช่น
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุน้ ใหม่ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือ การออกหุน้ เพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กบั
ผูล้ งทุนอืน่ ๆ เป็นต้น
อ้างถึง มติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ (1) อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบ
สำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (STAR-W3) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย
โดยไม่คดิ มูลค่าและมีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมเี ศษให้ปดั เศษทิง้ โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิ คือใบ
สำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ โดยกำหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อ
หุน้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมอี ายุ 2 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกและเสนอขาย ทัง้ นี้ อัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิอาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังตาม
เงือ่ นไขการปรับสิทธิ และ (2) อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพือ่ ระดมทุนสำหรับใช้ ในกิจการต่างๆ
2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ
โอกาสที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากก่อนการรับงานโครงการใดๆ บริษัทฯ จะ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และศักยภาพของบริษัทฯ ก่อนเสมอ อีกทั้งมักจะเป็นงานที่บริษัทฯ เคยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
มาก่อน อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริง บริษัทฯ ยังคงมีธุรกิจรายได้ตามสัญญาที่สร้างรายได้และผลกำไร ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้
2.4 งบประมาณทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะใช้ในเบือ้ งต้น และงบประมาณทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะต้องใช้เพือ่ ให้โครงการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้เบื้องต้นสำหรับโครงการตามข้อ 2.2 คิดเป็นประมาณ 325 ล้านบาท โดยที่งบประมาณดังกล่าวข้างต้น
เพียงพอให้โครงการสร้างรายได้ ให้แก่บริษัทฯ
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด
การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยังไม่สามารถ
คำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558
ซึ่งราคาตลาดคือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
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3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ *
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้*

=

55,000,000
270,909,497 + 55,000,000

=

ร้อยละ 16.88 (การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ในครั้งนี้ ส่งผลให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในอัตราร้อยละ 16.88)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank
Limited กับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ จะ
ได้รับประโยชน์จากการที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ รวมถึงมีเงินทุนใช้สำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะ
ส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ
3.3 ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ
อนึ่ง การเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Macquarie ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารของ
บริษัทฯ เนื่องจาก Macquarie จะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขในข้อตกลงที่มีให้ ไว้กับบริษัทฯ
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง
รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited
ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก่ Macquarie Bank Limited ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เกิด
จากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited โดยอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นก่อนวันกำหนดราคาเสนอ
ขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดัง
กล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีส่วนลดอยู่ที่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดัง
กล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่
เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งราคาดังกล่าว บริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนิน
งานและคาดว่าจะเข้าประมูลเพิ่มเติมในอนาคต
4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ให้แก่ Macquarie Bank
Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ.17/2551 เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบ
แสดงฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผยของ Macquarie Bank Limited แล้ว มีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการ
เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ
และแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยลดภาระหนี้สิน
จากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ Macquarie Bank Limited ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และ
ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ
Macquarie Bank Limited เป็นบริษัทย่อยซึ่งหุ้นทั้งหมดถือโดย Macquarie Group Limited สำหรับผลการดำเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของ Macquarie Bank Limited สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (และ 31 มีนาคม 2560) ผลกำไรรวมหลังจากหัก
ภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 คือ 1,568 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ปี 2560 เท่ากับ 1,221 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย) ตัวเลขนี้แสดงถึงกำไรจากกิจการที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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หน่วย: ล้านเหรียญออสเตรเลีย

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

6,163

รอบปี จนถึง
31 มี.ค.2560
5,821

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม

(4,010)

(4,088)

(2)

(570)

(509)

12

(1)

12

(14)

(15)

(7)

1,568

1,221

28

รายการ

รอบปี จนถึง
31 มี.ค.2561

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
การจัดสรรเงินตามตราสารหนี้ของ Macquarie
กำไรจากผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
6

*

เมื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้น
สามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Macquarie Bank Limited ดังกล่าวแล้ว
บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ
โดยบางโครงการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการรถไฟทางคู่ ที่ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การเจรจาคู่สัญญา และยังมีโครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนเพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้แก่บริษัทฯ เช่น โครงการที่ฝังกลบขยะ
(Landfill) ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบ
ประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้
เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้า
หมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อที่จะสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ ได้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เช่น แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมและ/หรือเงินทุนจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เพียง
พอต่องบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ ในการดำเนินการตามโครงการ
4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมา
จากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวง
จำกัด (Private Placement) ครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเสริม
สภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งทำให้แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุนมีความเหมาะสม อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจหลักและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวได้
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5. คำรับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ
Macquarie Bank Limited และมีความเห็นว่า Macquarie Bank Limited เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
(นาย ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยการเช็ครายชื่อกับเอกสาร
ทะเบียนรายชื่อ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไป
นี้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มี
ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของคำแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
•

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

•

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 2 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้ระบุชื่อ
พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ ในสิ่งที่
ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่
สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงราย
เดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวน
หุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีเหตุผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หรือก่อนเวลา
เริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม (ตามชื่อเจ้าหน้าที่
ที่ปรากฏด้านหน้าสารบัญ)
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียง ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ
ฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง
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2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ
3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะ
แยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ดังมีรายชื่อ และข้อมูลประกอบของกรรมการ
แต่ละท่าน ดังนี้
(1) พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ
อายุ

:

61 ปี

ที่อยู่

:

5/58 หมู่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การศึกษา

:

ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม.7, วปอ.2556, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร,
เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก,
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

:

- ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
(2) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

กรรมการอิสระ

อายุ

:

53 ปี

ที่อยู่

:

32/98 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) รามคำแหงมหาวิทยาลัย,
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA),
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

:

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเพ็กซ์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
(3) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล

กรรมการอิสระ

อายุ

:

50 ปี

ที่อยู่

:

199/3165 หมู่ 3 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

การศึกษา

:

อบรมหลักสูตรการประกอบวิชาชีพทนายความ,
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ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

:

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- นิติกรและทนายความ บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
- ทนายความ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
- คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดใน
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ
ท่าน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2561
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ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ให้บริการ
ด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ดังนี้
3.1 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่า
เกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจควบคุม
ภายในรอบระยะเวลาบัญชี
3.2 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในระดับบิดา มารดา
คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ บุตร)
5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.

สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
9. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงิน
ทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็น
ธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3^ of 3^

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (6.1)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550
-----------------------------------------------------------เขียนที่.....................................................................................
วัน................เดือน........................................ปี........................
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ถนน...............................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์....................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม
จำนวนทั้งสิ้น .........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................
2) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................
3) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2561 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.- บาท

ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)

หมายเหตุ: -

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550
------------------------------------------------------------

เขียนที่.....................................................................................
วัน................เดือน........................................ปี........................
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ถนน...............................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์....................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม
จำนวนทั้งสิ้น .........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................
2) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................
3) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง..............................................................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2561 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
284,454,971.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 5 แก้ ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
45 วัน
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.- บาท

ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2561 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่น
-----------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่.................... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ข้อ 16.

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกิน 12 (สิบ
สอง) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ ได้

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19.

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23.

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 28.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้วง
หุ้นสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 32.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้
รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้อ 33.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
ก็ ได้

ข้อ 34.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
กำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37.

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
2[ of [3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 40.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42.

ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 43.

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
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