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ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
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สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
รายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท
หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (ราย
ละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้บันทึกไว้
ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดัง
กล่าว

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากคณะกรรมการเห็นโอกาสในการลงทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนแบบไม่มีดอกเบี้ยในการขยายการลงทุน
ในอนาคต จึงขอเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “STAR-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
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หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ อัตราการใช้
สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบ
สำคัญแสดงสิทธิ STAR-W3 ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่
เกิน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
ให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน : 284,454,971.50 บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
2] of ]4

แบ่งออกเป็น

: 406,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

: 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

: 406,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

: - หุ้น (ไม่มี)”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่ได้
นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3
(STAR-W3)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) และ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ ไขเพิ่มเติมและ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ
ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนิน
การต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง
กล่าวได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้ รายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ซึ่ง
บริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
นอกจากนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีราย
ละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุนและขยายการลงทุนในอนาคต จึงต้องการระดมทุน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ เงินลงทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
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และ/หรือ บริษัทร่วม จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
วงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ ในกิจการต่างๆ ตามรายละเอียดเบื้องต้นการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
ครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภทชื่ออัตราดอกเบี้ยอายุการไถ่ถอน การตาม
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร
3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond market Association)
หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสมตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนิน
การอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลัก
ฐานกับสำนักงาน กลต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวตลอดจน
การดำเนินการใดใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: 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 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง การเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลง
ทะเบียน
อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 มกราคม 2561
(Record Date)
ขอแสดงความนับถือ
ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้ องเลขที่ 1607A ชันที
้ ่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร-แฟกซ์ 02-254-9877, 02-041-8162 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2560
ของ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 128/200 อาคารพญาไทพลาซ่ า ชัน้ ที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
วัน เวลา สถานที่ประชุม
การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษั ท สตาร์ ยู นิ เวอร์ แ ซล เน็ ต เวิ ร์ ค จ ากั ด (มหาชน)
(“บริ ษัท”) ได้ จดั ประชุมขึ ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องการเวก โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟ
เฟอริ น ชัน้ 3เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320
เริ่มการประชุม
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 24 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะ จานวน 38 ราย รวมทังสิ
้ ้น 62 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 162,398,558 หุ้น หรื อคิดจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมเป็ นร้ อยละ 59.9457 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น. โดยมี นายสุวิศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”) ผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ดาเนิ น การประชุม วิสามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัท จากนัน้
ผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท และผู้เข้ าร่ วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทาหน้ าที่ตอบข้ อซักถาม
ของท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าประชุมจานวน 6 ท่ าน ได้ แก่
1. พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนั ธุ์

2. นายกนก วงศราวิทย์
3. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
4. พลเอกธนสร ป้องอาณา

รักษาการประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิ ส ระและป ระธาน
กรรมการตรวจสอบ
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5. นายชัชวาล เตรี ยมวิจารณ์กลุ
6. นายอมรศักดิ์ สาลีพฒ
ั นผล

กรรมการที่ลาประชุม 1 ท่ าน ได้ แก่
1. นายชลนที โสภาค

กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

ที่ปรึกษาการเงินอิสระจาก บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จากัด
1. นายสุรพงศ์ แซ่เฮง
2. นายพงศ์ศรัณย์ เติมอริ ยบุตร
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจากบริ ษั ท ส านั ก กฎหมายสากลธี รคุ ป ต์ จ ากั ด ผู้ ท าหน้ าที่ ต อบข้ อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริษัท
1. นางสาวนริ ศรา ไสวแสนยากร
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ แถลงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 มีวาระ
การประชุมทัง้ หมด 4 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิ ญ ประชุมที่ ได้ ส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้น เพื่ อศึกษา
ข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม และผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงขันตอนในการประชุ
้
ม เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี ้
บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ บ ริ ษัท OJ Consulting Group เป็ น ผู้ดาเนิ น การนับ คะแนนในการประชุมโดยมีวิธี
ปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี ้
การประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบ
เปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
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ในกรณีที่ท่านต้ องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
เมื่อเสร็ จจากประมวลผลคะแนนแล้ ว ผู้ดาเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุ ปผลการลงมติ
ในเรื่ องดังกล่าวให้ ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่ วมประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ เวณประตูทางเข้ าออก
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 36 ในการออกเสี ย งลงคะแนน ตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ได้
กาหนดให้ ก ารออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น การ
ลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 1 และ 3 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นบั งดออกเสียง
เป็ นฐานในการนับคะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสี ยงสาหรั บวาระที่ 2 ซึ่งต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียเป็ นการนับคะแนนด้ วย
เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างเรี ยบร้ อย ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี ้
1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรื อต้ องการให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารชี ้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด
ขอให้ ซกั ถามเมื่อประธานหรื อผู้ที่ประธานมอบหมายได้ นาเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว
โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนัน้ เพิ่มเติม กรุ ณายกมือขึ ้น เพื่อรอให้ ประธาน
หรื อผู้ที่ประธานอนุญาต เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะนาไมโครโฟนมาท่าน เมื่อท่านมาแล้ วโปรดแจ้ งชื่อ และ
นามสกุล ก่อนตังค
้ าถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ องสอบถามอื่นๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมนันๆ
้ โปรดสอบถามในวาระที่ 4 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
2. เพื่ อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรี ยนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผ้ ูใดไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานฯ จะสรุ ปวาระนันๆ
้ ว่า ทุกท่าน
มีมติเป็ น เอกฉัน ท์ อนุมัติตามที่ ป ระธานฯ เสนอ แต่ถ้ ามีผ้ ูใดไม่เห็ น ด้ วยหรื อประสงค์ จะงดออกเสี ย ง
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ประธานฯ จะขอให้ ท่านที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ โดยกา
เครื่ องหมายกากบาทด้ วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้ องการ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและ
ขอให้ ท่ านชูมื อขึน้ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ท ไปเก็ บ บัตรลงคะแนนจากผู้ถื อหุ้น และน าส่งให้ ท าง
เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท OJ Consulting Group เป็ น ผู้บัน ทึ ก การลงคะแนนและประมวลผล โดยจะน า
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและ/หรื องดออกเสียงนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม หรื อ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้ เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
สาหรับท่านที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมตั ิตามวาระที่เสนอ
ทังนี
้ ้ สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ขอให้ ทาเครื่ องหมายกากบาทด้ วยปากกาในช่องเห็นด้ วย ในบัตรลงคะแนน
และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทัง้ นี ้ บริ ษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมด
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสและเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ ประกาศไปแล้ ว
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว บริ ษัทได้ ทาการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แล้ ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ มู อบ
ฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรื อระบุไว้ แต่ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ประชุมมีการ
พิ จารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่ มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติ ม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และสาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการที่แจ้ งไปแล้ ว
การพิ จารณาในวาระใดที่ ต้องมี การลงมติ ซึ่งอาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิ จารณาให้
ดาเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
ต่อมาผู้ ดาเนิ น การประชุมได้ ก ล่าวเรี ย นเชิ ญ พล.ต.ต หญิ ง ดร. จิ รารั ก ษ์ สิ ท ธิ พัน ธุ์ รั ก ษาการประธาน
กรรมการบริ ษัท ในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม ในวันนี ้ และได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่าการ
ประชุมในวันนีจ้ ัดขึน้ เนื่องจากบริ ษัทอยู่ในขัน้ ตอนเข้ าลงทุนในธุรกิจการคัดแยก กาจัด และ รี ไซเคิลขยะ ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านการเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ซึง่ เป็ นวาระที่ 2 ของการประชุมในครัง้ นี ้ รายการ
เข้ าลงทุนดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ ที่บริ ษัท ต้ องแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นต่อการทา
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รายการนี ้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเล็งเห็นว่ารายการเข้ าลงทุนนี ้เป็ นรายการที่มีนยั ยะสาคัญ และเพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอในการประกอบการตัดสินใจพิจารณากาหนดทิศทางที่สาคัญนี ้ของบริ ษัท คณะกรรมการจึงได้ มี
มติมอบหมายให้ บริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึ กษาการเงิน จากัด ในฐานะที่ปรึกษาการเงินอิสระจัดทารายงานบทวิเคราะห์ทาง
การเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ นี ้ และได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม
แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัท โดยประธาน มอบหมายให้
ผู้ดาเนินการประชุมเป็ นผู้อา่ นรายละเอียดของการประชุมในแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ผู้ด าเนิ น การประชุมได้ แถลงต่อที่ ป ระชุมว่า วาระนี เ้ ป็ น การพิ จ ารณารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ กบั ตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และกรมพัฒ นาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และบริ ษัทได้ แนบสาเนารายงานการ
ประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ ทาการบันทึกข้ อมูลไว้ โดยถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามคณะกรรมการถึงจานวนกรรมการอิสระและกรรมการทังหมด
้
ของบริ ษัทในปั จจุบนั และกรรมการที่ไม่ได้ มาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้
ประธานฯ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
7 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3
ท่าน ได้ แก่ (1) พลเอกธนสร ป้องอาณา (2) นายชัชวาล เตรี ยมวิจารณ์ กุล และ (3) นายอมรศักดิ์ สาลีพฒ
ั นผล โดยใน
วันนี ้มีกรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมจานวน 1 ท่านคือ นายชลนที โสภาค
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
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การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่นาเสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

167,388,582

100.0000

0

0.0000

176

-*

167,388,582

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ี ง่ ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 4,990,200 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 63 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 167,388,758 หุ้น
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตกิ ารทาธุรกรรมการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
ผู้ดาเนินการประชุมได้ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมตามที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ว่า บริ ษัทประสงค์จะ
เข้ าลงทุนในธุรกิ จการคัดแยก กาจัด และ รี ไซเคิลขยะ ที่ ประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท Shenton
Energy Pty Ltd. เป็ นจานวน 30,000,060 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60 จากผู้ถือหุ้นในบริ ษัท Shenton Energy Pty
Ltd. การเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นนีป้ ราศจากภาระผูกพัน และมีมูลค่าไม่เกิน 8 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย เมื่อคานวณราคา
ธุรกรรมซื อ้ หุ้น โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ ยนที่ 1 ดอลลาร์ ออสเตรเลี ยเท่ ากับ 26.85 บาท (อัตราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ 4
สิงหาคม 2560) การทาธุรกรรมนี ้จะมีมลู ค่าสุทธิไม่เกิน 215,000,000 บาท วัตถุประสงค์ของการลงทุนนี ้เพื่อก่อให้ เกิด
รายได้ ประจาที่ตอ่ เนื่อง และมีกระแสเงินสดสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นการดาเนินการตามแผนธุรกิจประจาปี ที่บริ ษัทได้ นาเสนอ
ไปก่อนหน้ านี ้
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ธุ รกรรมการซื อ้ หุ้ น ในบริ ษั ท Shenton Energy Pty Ltd. จะเกิ ดขึ น้ เมื่ อ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ ล งนามใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อย รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2560 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมนี ้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากกระบวนการเข้ าซื ้อหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้นบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั ยะสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบี ยนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศเรื่ องรายการ
ได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท แล้ ว ในการคานวณขนาดรายการของการท า
ธุรกรรมการเข้ าซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ ปรากฏว่า การทาธุรกรรมนี ม้ ีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 35.11 และร้ อยละ 42.24 ตามลาดับ ซึง่ มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้
บริ ษัทไม่มีการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนัน้ ธุรกรรมการซื ้อหุ้นบริ ษัท Shenton Energy
Pty Ltd. จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ในการนี ้บริ ษัทมี
หน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ บริ ษัทได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวในระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ วตามระยะเวลาที่ประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์กาหนดไว้
การเข้ าทาธุรกรรมการซื ้อหุ้น บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. มีลกั ษณะเป็ นการซื ้อหรื อรั บโอนกิจการของ
บริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 36(2) ซึง่ บริ ษัทต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสีย งไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้ น ที่ ม าประชุม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนน และเนื่ องจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีนัย ยะสาคัญ จึงได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึ กษาการเงิน
จากัด เป็ นที่ปรึ กษาการเงินอิสระ เพื่อจัดทาบทวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อหุ้นนี ้ โดยที่ปรึ กษาการเงินอิสระจะ
นาเสนอข้ อมูลให้ ที่ประชุมนี ้พิจารณาในลาดับต่อไป
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คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม
การซื ้อหุ้นในบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ศกึ ษาและตรวจสอบข้ อมูลของกิจการบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. แล้ ว พบว่า
การลงทุน ในธุรกิ จคัดแยก กาจัด และรี ไซเคิล ขยะ ที่ ป ระเทศออสเตรเลี ย ผ่ านธุ รกรรมการซือ้ หุ้น บริ ษัท Shenton
Energy Pty Ltd. จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัท ทาให้ บริ ษัทมีรายได้ ที่ต่อเนื่องและมัน่ คง ภายใต้ ความเสี่ยงต่า ซึง่ เป็ นทิศทางที่
บริ ษัทมุง่ เน้ นที่จะสร้ างรายได้ ที่สม่าเสมอ อันจะทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นควรให้ นาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท
เข้ าลงทุนในธุรกิ จการคัดแยก กาจัด และรี ไซเคิลขยะ ที่ ประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้ าซือ้ หุ้นในบริ ษัท Shenton
Energy Pty Ltd. คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60 จากผู้ถือหุ้นของ Shenton Energy Pty Ltd. โดยปราศจากภาระผูกพัน ใน
ราคาไม่เกิ น 8,000,000 เหรี ย ญออสเตรเลี ย และการมอบอานาจให้ แ ก่คณะกรรมการบริ หารในการดาเนิ น การที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการซื ้อหุ้นดังกล่าว
จากนัน้ ผู้ดาเนิ นการประชุม เรี ยนเชิ ญ คุณ พงศ์ ศรั ณ ย์ เติมอริ ยบุตร จาก บริ ษัท เจวีเอส ที่ ปรึ กษาการเงิ น
จากัด ในฐานะที่ปรึ กษาการเงินอิสระ (“ที่ปรึ กษาการเงินอิสระ”) นาเสนอบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อหุ้น
บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ต่อที่ประชุม
ที่ปรึ กษาการเงินอิสระกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั ประเทศออสเตรเลียมีนโยบายสนับสนุนให้ ประชากรใน
ประเทศทาการคัดแยกขยะอันจะส่งผลดีตอ่ สภาพแวดล้ อมของประเทศ หากไม่มีการบริ หารจัดการขยะ ขยะจากชุมชน
และครัวเรื อนจะถูกนาไปฝั งกลบที่ บ่อขยะ (Landfill) โดยตรง ซึ่งบ่อขยะปั จจุบันอยู่ใกล้ เขตชุมชน ส่วนบ่อขยะที่จะ
ก่อสร้ างในอนาคตจะอยู่ห่างไกลเขตชุมชน
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การดาเนินธุรกิจ ของบริ ษัท Brockwaste Entities (“Brockwaste”) ที่บริ ษัทกาลังเข้ าไปดาเนินกิจการนัน้ ทา
หน้ าที่เสมือนตัวกลางรับขยะจากครั วเรื อนเพื่อนามาบริ หารจัดการต่อไป ธุรกิจ Brockwaste สามารถบริ หารจัดการ
ขยะได้ ประมาณ 55,000 ตันต่อปี โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินธุรกิจ ดังนี ้

รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ Brockwaste
1. คัด แยกขยะที่ ส ามารถน ามารี ไ ซเคิ ล ได้ เช่ น ขวดพลาสติ ก อลู มิ เนี ย ม และเหล็ ก เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ
Brockwaste รับขยะจากครัวเรื อน ขยะรี ไซเคิลส่วนมากจึงเป็ นพลาสติก
2. บริ หารจัดการขยะครัวเรื อน โดยกาจัดความชื ้นและก๊ าซซึง่ จะสามารถทาให้ จานวนขยะลดลง
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3. ขยะที่เหลือจากการบริ หารจัดการแล้ วจะถูกนาไปฝั งกลบหรื อทาลายทิ ้ง
ขยะที่เหลือจากการบริ หารจัดการแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ขยะที่ต้องถูกทาลายทิ ้ง
เช่น เศษแก้ ว กรวด การทาลายทิ ้งขยะประเภทนี ้มีค่าบริ การทาลายในอัตรา 20 ดอลลาร์ ออสเตรเลียต่อ
หนึ่งตัน หลังจากผ่านการบริ หารจัดการแล้ ว อินทรี ย์สารที่เกิดขึ ้นจะถูกนาไปทิ ้งเป็ นปุ๋ ย ไม่ได้ ไปขายต่อ
แต่บริ ษัทอาจสร้ างรายได้ ในอนาคตได้ อีกสาหรับขยะรี ไซเคิล
2. ขยะที่ต้องนาไปฝั งกลบ
มีค่าบริ การค่อนข้ างสูงอยู่ที่ 160 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ต่อหนึ่งตัน ซึ่งประเทศออสเตรเลียพยายามลด
ปริ มาณการฝั งกลบขยะ
จากนัน้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ ชี ้แจงวิธีการประเมินราคากิจการ (Valuation) ต่อที่ประชุม เป็ นดังนี ้

วิธีการประเมินราคากิจการ
1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
การวิเคราะห์ มูลค่าหุ้นตามบัญชีนีจ้ ะพิจารณาจากสินทรัพย์ของ Shenton Energy Pty Ltd. ที่จะได้ มา
ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยมูลค่าตามบัญชีสว่ นของผู้ถือหุ้นใน Shenton Energy Pty
Ltd. ที่ บ ริ ษั ท จะเข้ าลงทุ น (อัต ราส่ ว นเงิ น ลงทุ น ที่ ร้ อยละ 60) ซึ่งอ้ า งอิ ง จากงบการเงิ น รวม ณ 30
10

2.

3.

4.

5.

มิถุน ายน 2560 ซึ่งเป็ นงบการเงินตรวจสอบล่าสุด จะอยู่ที่ประมาณลบ 26,968 บาท ทัง้ นี ้ ที่ ปรึ กษา
ทางการเงินเห็นว่าการประเมิ นกิจการด้ วยวิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็ นวิธีการประเมินที่ ไม่เหมาะสม กับ
การประเมินมูลค่าหุ้นหรื อกิจการของ Shenton Energy Pty Ltd. ในครัง้ นี ้ เนื่องจากการประเมินด้ วยวิธี
นี จ้ ะคานึงถึงฐานะการเงิ นขณะใดขณะหนึ่ง และ มูล ค่าทรั พ ย์ สิน ตามที่ ได้ บัน ทึกบัญ ชี ไว้ โดยไม่ได้
สะท้ อนมูลค่าตลาดที่แท้ จริ งของสินทรัพย์และความสามารถในการทากาไรในอนาคต
วิธีปรับปรุ งมูลค่าบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การคานวณด้ วยวิ ธี นี จ้ ะได้ มูล ค่าหุ้ น ตามบัญ ชี ข อง Shenton Energy Pty Ltd. ที่ บ ริ ษั ท จะเข้ าลงทุ น
(อัตราส่วนเงินลงทุนที่ร้อยละ 60) ภายหลังการปรับปรุ งอยู่ที่ 269.83 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงิ นเห็ นว่าการประเมินกิ จการด้ วยวิธี ป รั บ ปรุ งมูล ค่า บัญ ชี เป็ น วิธีก ารประเมิน ที่ ไม่เหมาะสม กับการ
ประเมินมูลค่าหุ้นหรื อกิจการของ Shenton Energy Pty Ltd. ในครัง้ นี ้ เนื่องจากการประเมินด้ วยวิธีนี ้จะ
คานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าทรั พย์ สินตามที่ได้ บันทึ กบัญชี ไว้ พร้ อมทัง้ ปรับปรุ ง
ด้ วยรายการสาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลังจากวันที่ปิดงบการเงิน หรื อรายการที่มีผลกระทบทาให้ มลู ค่า
ตามบัญชีสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งมากขึ ้น แต่ไม่ได้ สะท้ อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
วิธีมลู ค่าหุ้นตามวิธีราคาตลาด (Historical Market Price Approach)
ไม่สามารถมูลค่าด้ วยวิธีนี ้ได้ เนื่องจาก Shenton Energy Pty Ltd. ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศออสเตรเลีย
วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
4.1 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Book Value Ratio Approach)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนีไ้ ด้ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ ปรากฏในงบการเงินรวม
Shenton Energy Pty Ltd. ติดลบ
4.2 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนี ้ได้ เนื่องจากกาไรสุทธิของ Shenton Energy Pty Ltd. ติดลบ
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมิน โดยวิธีนีจ้ ะสะท้ อนให้ เห็ นถึงมูล ค่ากิ จการ Shenton Energy Pty Ltd. โดยการหามูลค่า
ปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสดของกิจการ Shenton Energy Pty Ltd. ในอนาคต โดยที่ปรึ กษาการเงิน
อิสระได้ พิจารณาจากการประมาณการกระแสเงินสดจากรายได้ ที่เกี่ยวข้ องของ Shenton Energy Pty
Ltd. เงินลงทุน และค่าใช้ จ่าย ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยมูลค่าของ Shenton Energy Pty Ltd. ที่บริ ษัท
จะเข้ าลงทุน (อัตราส่วนเงินลงทุนที่ร้อยละ 60) ที่ประเมินด้ วยวิธีนีจ้ ะอยู่ที่ประมาณ 220,623,534 ถึง
395,959,282 บาท ทัง้ นี ้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิสระเห็ น ว่าการประเมิน ด้ วยวิ ธีนี เ้ ป็ น วิ ธีที่ เหมาะสม
เนื่องจากสามารถสะท้ อนให้ เห็นมูลค่าที่แท้ จริ งของกิจการได้
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ทัง้ นี ้ ที่ ปรึ กษาการเงินอิสระได้ ชีแ้ จงเพิ่ มเติมถึงปั จจัยความเสี่ยงในการเข้ าทาธุรกรรมการซือ้ หุ้นในบริ ษัท
Shenton Energy Pty Ltd. ต่อที่ประชุมดังนี ้
ปั จจัยความเสี่ยง
1. การต่อสัญญาต่างๆ ในอนาคต
ธุรกิจรับบริ หารจัดการขยะครัวเรื อนนี ้ เป็ นธุรกิจที่พึ่งพารัฐบาลออสเตรเลีย เนื่องจากในปั จจุบนั รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ ให้ เงินสนับสนุนธุรกิจประเภทบริ หารจัดการขยะ ด้ วยเหตุดงั กล่าวหากรัฐบาลออสเตรเลีย
เปลี่ยนแปลงนโยบาย อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงในการต่อสัญญาธุรกิจนี ้กับรัฐบาลออสเตรเลีย หรื ออาจมี
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มเติมในอนาคต
2. การพึง่ พาทีมบริ หารจัดการของ บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd.
ธุรกิจรับบริ หารจัดการขยะครัวเรื อนนี ้เป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เฉพาะ
ในกระบวนการคัดแยกขยะ ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องพึ่งพาความรู้ และความเชี่ยวชาญของทีมบริ หารจัดการ
ของบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ในการดาเนินธุรกิจนี ้
3. อัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ทากาไรได้ จากการประกอบกิจการ บริ ษัท Shenton Energy Pty
Ltd. ต้ องดาเนินการส่งเงินมายังประเทศไทย ทาให้ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าสกุลเงิ น
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท รวมทังการควบคุ
้
มงบประมาณของบริ ษัทด้ วย
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ รั บ บริ ห ารจั ด การขยะนี ไ้ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ หากนโยบายของรั ฐ บาล
ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อกิจการบริ หารจัดการขยะนี ้ด้ วย
5. การเปลี่ยนแปลงต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและการบริ หารจัดการของผู้บริ หารสามารถทาได้ ตามเป้าหมายหรื อไม่
6. การเปลี่ยนแปลงประเภท และสัดส่วนของขยะชุมชน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของขยะชุมชนและพฤติกรรมผู้บริ โภคในประเทศออสเตรเลีย
เช่น พฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนส่งมากาจัดอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
7. การดูแลรักษาความสะอาด และมลพิษต่างๆ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
เนื่องจากบริ เวณที่ตงของโรงงานคั
ั้
ดแยกขยะอยู่ในเขตชุมชนเมือง การดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจน
มลพิ ษต่างๆ ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน ไม่ให้ มีมลพิ ษไปรบกวนหรื อทาให้ ชุมชนใกล้ เคียงได้ รับความ
เดือดร้ อน
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ที่ปรึ กษาการเงินอิสระได้ กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า รายได้ หลักจากกิจการนีค้ ือการรับบริ หารจัดการขยะ
แต่ในส่วนที่สามารถจะเพิ่มคุณค่าให้ บริ ษัทได้ คือ การลดจานวนขยะชุมชนที่ถกู นาไปทิ ้งที่บ่อขยะให้ ได้ มากที่สดุ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ได้ สอบถามคณะกรรมการว่า กิจการรับบริ หารจัดการขยะของ บริ ษัท Shenton
Energy Pty Ltd. จะเริ่ มรับรู้ รายได้ เมื่อไหร่
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า กิจการดังกล่าวของบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd จะเริ่ มรับรู้
รายได้ ใ นไตรมาสที่ 4 ประมาณเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 คาดการณ์ ร ายได้ เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ที่ สุ ด อยู่ ที่ 1,000,000 –
2,000,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลียต่อเดือน
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี สอบถามเพิ่มเติมถึงอายุของสัญญาการจัดส่งขยะ (Supply Agreement)
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า สัญญาการจัดส่งขยะ (Supply Agreement) มีอายุ 20 ปี โดย
รู ปแบบธุรกิ จนี ค้ ือ การให้ บริ ก ารด้ านบริ หารจัดการขยะให้ กับ รั ฐ บาลออสเตรเลีย เมืองเพิ ร์ ธ โดยในปั จจุบัน ได้ ท า
สัญญาการจัดส่งขยะชุมชนจาก Western Metropolitan Regional Council (“WRMC”) จานวน 33,000 ตันต่อปี และ
City of Sterlings (“CoS”) จานวน 22,000 ตันต่อปี รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 55,000 ตันต่อปี โดย WMRC ประกอบด้ วย
เมือง จานวน 5 เมือง และ CoS ประกอบด้ วย 7 เมือง
สัญญาการจัดส่งขยะนีม้ ีระยะเวลาทัง้ หมด 20 ปี โดยสัญญาจะเริ่ มมีผลเมื่อได้ มีการเริ่ มดาเนินให้ บริ การ
บริ หารจัดการขยะอีกครัง้ หนึง่ (Reactivate) ตามสัญญานี ้ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ Brockwaste ได้ รับขยะชุมชนจากสองแห่ง
รวมกันที่ผ่านการบริ หารจัดการแล้ วจะได้ ขยะที่สามารถนาไปขายได้ อีกครัง้ หนึ่ง คือ รี ไซเคิลอินทรี ยวัตถุ (Compost)
และ ไบโอแก๊ ส (Biogass) รายได้ จากรี ไซเคิลอินทรี ยวัตถุจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของรายได้ ทงหมด
ั้
โดยขึ ้นอยู่กบั ชนิด
ของขยะที่ได้ รับมา ส่วนขยะที่เหลือจะถูกนาไปทิ ้งที่บ่อขยะ แหล่งที่มาของรายได้ คือ ค่าบริ การนาขยะไปทิ ้งที่บ่อขยะ
จานวนประมาณ 5,600 บาทต่อตัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเข้ าทาการซื ้อหุ้นในบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ในสัดส่วน 60% ของจานวนหุ้นทัง้ หมด
ของ Shenton Energy Pty Ltd. โดย Shenton Energy Pty Ltd. ถือหุ้น 100% ในบริ ษัท Brockwaste
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นายกนก วงศราวิทย์ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่าโครงสร้ างรายได้ ส่วนใหญ่ ในธุรกิจนี ม้ าจาก ค่าจัดการทิง้ ขยะ
(Tipping Fee) ส่วนรายได้ จากขยะที่สามารถรี ไซเคิลได้ เป็ นส่วนน้ อย แต่ในการประมาณการรายรั บนีไ้ ม่ได้ รวมถึงรี
ไซเคิลอินทรี วตั ถุและไบโอแก๊ ส เนื่องจากสถานที่ประกอบกิจการบริ หารจัดการขยะสามารถผลิตไบโอแก๊ สได้ ประมาณ
1.3 เมกะวัตต์ เนื่ องจากอัตราค่าไฟของประเทศออสเตรเลียค่อนข้ างสูง ดังนัน้ ไบโอแก๊ ส ที่ ผลิตได้ จะถูกนามาใช้ ใน
กิจการการบริ หารจัดการขยะแทน (Internal Use) สาหรับค่าใช้ จ่าย ประมาณครึ่ งหนึ่งของค่าใช้ จ่ายทังหมดในกิ
้
จการ
บริ หารจัดการขยะนันคื
้ อ ค่าใช้ จ่ายในการนาขยะไปทิ ้งที่บ่อขยะ นอกจากนี ้ยังมีคา่ จ้ างแรงงาน ค่าบารุ งรักษา และวัสดุ
สิ ้นเปลือง ทังนี
้ ้ โดยค่า Tipping fee สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงก็ได้ ภายใต้ ข้อกาหนดในสัญญาจัดส่งขยะ
กับ WMRC และ CoS เช่น กรณี ที่ รัฐบาลออสเตรเลียประกาศกฎหมายฉบับใหม่ อันส่งผลให้ ต้นทุนในการบริ หาร
จัดการขยะสูงขึ ้น บริ ษัทสามารถเจรจากับ WMRC และ CoS เพื่อขอเพิ่มค่าบริ การในการจัดการขยะได้ ตามสัดส่วน
นายกนก วงศราวิทย์ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ ผ้ ูป ระชุมเพิ่ มเติมในรายละเอียดการประกอบธุรกิ จบริ หารจัดการขยะ
ประกอบ 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1. Material Recovery Process
คือการแปลงขยะที่ได้ รับมาให้ เป็ นสิ่งที่สามารถรี ไซเคิลได้ เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก หรื อ แก้ วเป็ นสิ่ง
ที่สามารถรี ไซเคิลได้ ส่วนนี ้จะถูกนาไปขายภายในประเทศและส่งออก ส่วนที่เหลือที่สามารถรี ไซเคิลได้
จะถูกนาไปทิ ้งที่บ่อขยะ
2. Bioconversion Process
คือการแปลงขยะอินทรี ย์ เช่น เศษอาหาร หรื อ ผัก โดยใช้ Bioconversion Vessels ให้ เป็ นอินทรี ยวัตถุ

(Compost) และ ไบโอแก๊ ส (Biogas)
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การดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการขยะนันจะถู
้ กควบคุมจากห้ องควบคุม ดังนันแรงงานคนที
้
่จะใช้ ในกิจการนี ้จะไม่
เกิน 12 คน

นายกนก วงศราวิทย์ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กิจการบริ หารจัดการขยะมีคสู่ ญ
ั ญา 2 หน่วยงานได้ แก่ WMRC
และ CoS โดยมี Aurigen Group และ บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยีจากัด เป็ นหุ้นส่วนในการบริ หารกิจการ มี
Stantons International Chartered Accountants & Consultants เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี และ Allion Partners เป็ นที่
ปรึกษากฎหมาย
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นายกนก วงศราวิทย์ ได้ สรุ ปภาพรวมกิจการบริ หารจัดการขยะต่อที่ประชุมดังนี ้
1. กิจการนีม้ ีลกั ษณะคล้ ายกับการสัมปทาน โดยสัญญาการจัดส่งขยะ (Supply Agreement) มีอายุ 20 ปี
สัญญานีม้ ีเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทเนื่องจากเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทขอเปลี่ยนแปลงค่าบริ การได้ หาก
ต้ นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
2. กิจการให้ บริ การบริ หารจัดการไม่มีความเสี่ยงด้ านเครดิต เนื่องจากค่าบริ การในการทิง้ ขยะนัน้ บริ ษัทเรี ยก
เก็บจากหน่วยงานรัฐบาลเพียงอย่างเดียว จึงไม่มีหนี ้เสีย
3. ไม่มีผ้ แู ข่งขันโดยตรง เนื่องจากในปั จจุบนั เมืองเพิร์ท สามารถบริ หารจัดการขยะได้ ที่ 30% จากเป้าหมายที่
50% แสดงให้ เห็นว่าความต้ องการรับบริ การบริ หารจัดการขยะมีคอ่ นข้ างสูง
4. ยังไม่ มี ค วามต้ อ งการลุงทุ น เพิ่ ม เติ ม ภายใน 5-10 ปี เนื่ อ งจาก สถานที่ ป ระกอบกิ จ การก่ อ สร้ างเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว และเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัทมีมากเพียงพอจึงไม่ต้องลงทุนเงินเพิ่มเพื่อซื ้อเครื่ องจักร
5. เนื่ องจากบริ ษัทได้ มีการเจรจากับหุ้นส่วนในการประหยัดต้ นทุนบางส่วนแล้ ว จึงน่า จะทาให้ ผ้ ูถือหุ้นนัน้
สบายใจได้ วา่ ผลประกอบการน่าจะตรงกับที่ได้ ประมาณการไว้ ในเบื ้องต้ น
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมในความพยายามของบริ ษัทในการหาธุรกิจที่ทาให้ เกิดผลกาไร
และสอบถามเพิ่ มเติมขอให้ กรรมการและที่ ปรึ กษาการเงินอิสระช่วยชี แ้ จงเรื่ อง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรั พย์ รวม
(“ROA”) และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (“ROE”) และอยากทราบว่า ตามที่กรรมการชีแ้ จงอายุสญ
ั ญา
การจัดส่งขยะจะเริ่ มมีผลเมื่อกลับมาดาเนินกิจการนี ้อีกครัง้ (Reactivate) กิจการหยุดชะงักไปเพราอะไร
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นายพงศ์ ศรั ณย์ เติมอริ ยบุตร ที่ ปรึ กษาการเงินอิสระ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ทางที่ปรึ กษาการเงินไม่ได้ จัด
เตรี ย มการค านวณอัต รา ROA และ ROE แต่ ได้ มี ก ารจัด ท าอัต ราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของธุ รกรรมนี อ้ ยู่ ที่
ประมาณ 19.21% ซึง่ Project IRR และ Equity IRR มีความใกล้ เคียงกัน
นอกจากนี ้ นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าโรงงานแยกขยะ Brockwaste นี ้สร้ างขึ ้นโดย
กองทุนบาเหน็จบานาญ Palisade ประมาณ 4-5 ปี ที่แล้ ว กองทุนบาเหน็จบานาญ Palisade ได้ ขอเพิ่มค่า Tipping
Free เป็ น 280 ดอลล่าออสเตรเลีย ต่อหนึ่งตัน แต่ WMRC และ CoS ไม่ยิ นยอม จึงท าให้ เป็ นปั ญ หายื ดเยื อ้ มาอีก
ประมาณ 2-3 ปี กองทุนบาเหน็จบานาญ Palisade จึงตัดสินใจหยุดการดาเนินกิจการ Brockwaste ดังนัน้ สาเหตุที่ใช้
คาว่า Reactivate ก็เนื่องจาก Brockwaste โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ซึ่งประสงค์จะเข้ าดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการขยะได้
เข้ าเจรจากับ WMRC และ CoS อีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้ กิจการสามารถกลับมาดาเนินการใหม่ได้ (Reactivate) ทัง้ นี ้ จะมี
การเริ่ มนับระยะเวลาของสัญญาจัดการขยะได้ ก็ตอ่ เมื่อกิจการสามารถกลับมาดาเนินการใหม่ได้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า Brockwaste ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่เป็ น
ที่ตงโรงงานคั
ั้
ดแยกขยะใช่หรื อไม่
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า Brockwaste ทาสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาล โดยมีอตั ราค่าเช่า 1
ดอลล่าออสเตรเลียต่อเดือน
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอเพิ่มเติมว่าข้ อดีของการเข้ าดาเนินกิจการบริ หารจัดการขยะคือ อาจ
นา Know-how ในกิจการนี ้มาใช้ ในประเทศไทยได้ ด้วย อย่างไรก็ดีก็ยงั มีความกังวลว่าจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากการพึง่ พาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการธุรกิจของหุ้นส่วนหรื อไม่
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญา Management Agreement กับหุ้นส่วน
ทัง้ สอง ได้ แก่ บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิ ล เอ็นเนอร์ ยีจากัด และ Aurigen Group ซึ่งเป็ นผู้เชี่ ยวชาญธุรกิ จบริ ห าร
จัดการขยะ โดยมีเงื่อนไข ห้ ามมิให้ ห้ นุ ส่วนทังสองขายหุ
้
้ น Shenton Energy Pty Ltd. เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจาก
บริ ษัทเท่านัน้
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
ตามที่กรรมการได้ ชี ้แจงจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการนี ้ แต่เหตุใดตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์ สินนัน้
ระบุคา่ บารุ งซ่อมแซมเครื่ องจักรก่อนเข้ าดาเนินการ จานวน 600,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
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นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ณ ตอนที่เข้ าซื ้อกิจการ Brockwaste มีเงินสดคงเหลือประมาณ
1,000,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งซ่อมแซมเครื่ องจักรนี ้นามาจากทุนคงเหลือของ Brockwaste
นายสุรเชษฐ์ วินิ ย กูล อาสาพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ผ้ ูถื อหุ้น ซึ่งเป็ น ผู้แ ทนจากสมาคมส่งเสริ ม ผู้ล งทุน ไทย สอบถาม
เพิ่มเติมว่าตามรายงานบทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาการเงินอิสระ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื ้อสินทรัพย์ตามรายการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สินในส่วนของการประเมินมูลค่ากิจการด้ วยวิธีการปรั บปรุ งมูลค่า ระบุว่า สินทรัพย์ ถาวรของ Brockwaste มี
มูลค่าประมาณ 449,000,000 บาท ซึ่งคานวณจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หักด้ วยค่าเสื่อมราคาและด้ อยค่า โดย
ไม่ได้ มีการประเมิ นมูลค่าสินทรั พย์ ถาวรของ Brockwaste จึงอยากทราบว่ามูลค่าของบริ ษัท Shenton Energy Pty
Ltd. ที่บริ ษัทจะลงทุนยังคงเป็ น 269,000,000 บาท ตามรายงานบทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาการเงินอิสระหรื อไม่
นายพงศ์ ศรั ณ ย์ เติมอริ ยบุตร ที่ ปรึ ก ษาการเงิ น อิส ระ ตอบคาถามผู้ถื อหุ้น ว่ าวิธี ปรั บ ปรุ งมูลค่าตามบัญ ชี
(Adjusted Book Value Approach) เป็ นวิธีแรกที่ถูกนามาใช้ โดยคานวณจากงบการเงินของบริ ษัท Shenton Energy
Pty Ltd. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แต่ ณ วันที่จดั ทางบการเงินฉบับนี ้ บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ยังไม่ได้ ทา
การลงทุนใน Brockwaste ที่ปรึ กษาการเงินอิสระจึงปรั บปรุ งด้ วยสินทรั พย์ ถาวรของ Brockwaste ในการจัดทาบท
วิเคราะห์ ข องที่ ป รึ ก ษาการเงิ น อิส ระนี ไ้ ม่ ได้ มี ก ารว่าจ้ างผู้ป ระเมิ น อิส ระในการประเมิน สิ น ทรั พ ย์ แต่ ก ารค านวณ
สินทรัพย์ได้ หกั ค่าใช้ จ่ายต่างๆ หมดแล้ ว วิธีนี ้เป็ นวิธีในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เบือ้ งต้ นแต่ไม่ได้ เป็ นตัวสะท้ อนถึง
ประสิทธิ ภาพในการทากาไร อีกทัง้ สินทรั พย์ อยู่บนพื น้ ที่ ที่รัฐ บาลออสเตรเลียเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ทัง้ นี ว้ ิธีมูล การ
ประเมินที่ดีที่สุดสาหรั บกรณี นี ้ ตามที่ได้ เรี ยนไปแล้ วคือวิธีมูล ค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) ซึง่ มูลค่าของ Shenton Energy Pty Ltd. ที่บริ ษัทจะเข้ าลงทุน (อัตราส่วนเงินลงทุนที่ ร้อยละ 60) ที่
ประเมินด้ วยวิธีนี ้จะอยู่ที่ประมาณ 220,623,534 ถึง 395,959,282 บาท
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุวา่ บริ ษัทจะเข้ าไปทาการลงทุน
ในธุรกรรมการได้ มาซึ่งทรั พ ย์ สิ น คือ หุ้น ของบริ ษั ท Shenton Energy Pty Ltd. จ านวนร้ อยละ 60 ในราคาไม่เกิ น
6,000,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย หรื อ 215,000,000 บาท ทาไมจึงสามารถกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ 26.5 บาทต่อ
ดอลลาร์ ออสเตรเลียได้ และหากคานวณอัตราแลกเปลี่ยนจากราคาซื ้อขายทรัพย์สิน อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้ จริ งจะอยู่ที่
26.87 บาทต่อดอลลาร์ ออสเตรเลีย ดังนัน้ ทาไมจึงไม่ระบุเฉพาะราคาซื ้อขายทรัพย์ สินไม่เกินกี่ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หรื อมีกาหนดราคาซื ้อขายทรัพย์สินสูงสุดระหว่างกัน
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า อัตราแลกเปลี่ยน คือ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่
บริ ษัทเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น และเนื่องจากเงื่อนไขการทาธุรกรรมที่บริ ษัทยินยอมวางมัดจานันได้
้ กาหนดไว้ วา่ บริ ษัท
จะเข้ าทาธุรกรรมซื ้อหุ้นภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ต้ องไม่มีหนี ้สิน และต้ องเข้ าครอบครอง
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หุ้นทัง้ หมดของ Brockwaste โดยปราศจากข้ อขัดแย้ งทางกฎหมาย หรื อ ข้ อพิพาทใดๆ ก่อนถึงจะกาหนดวันโอนหุ้น
และบริ ษัทจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมื่อทาการโอนหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัท จะต้ องไม่มีภาระที่ จะต้ องชาระค่าหุ้นเพิ่มเติม ด้ วยเงื่อนไขประการสุดท้ าย จึงทาให้ บริ ษัทสามารถระบุอตั รา
แลกเปลี่ยนได้ ชดั เจน
นายไกรวัลย์ คทวณิ ช ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมต่อว่า ทาไมบริ ษัทจึงยินยอมชาระเงินค่าหุ้นเต็มจานวนโดยยัง
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากมีหลายบริ ษัทที่สนใจเข้ าลงทุนในกิจการนี ้ ดังนันบริ
้ ษัท
จึงต้ องรี บสรุ ปผลการเข้ าลงทุนในกิจการนี ้ แต่การเข้ าซื ้อหุ้นนีม้ ีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ หลายประการ และหาก
เงื่อนไขดังกล่าวไม่สาเร็ จ บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด ก็จะต้ องคืนเงินมัดจาให้ แก่บริ ษัทเต็มจานวน
ซึง่ เท่ากับว่าบริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด รับประกันการคืนเงินมัดจาให้ แก่บริ ษัท หากไม่เกิดการทา
ธุรกรรม เพราะเงื่อนไขบังคับก่อนไม่สาเร็ จ
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ถามเพิ่มเติมว่า เมื่อ มีการชาระเงินไปแล้ ว หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
การทาธุรกรรมการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ จะถือว่าเป็ นการให้ สตั ยาบันโดยผู้ถือหุ้นหรื อไม่ เพราะเป็ นการชาระเงินก่อนที่จะ
มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเมื่อเงินมีการชาระค่าหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในหนังสือเชิญประชุมควร
จะกาหนดราคาซื ้อขายสินทรัพย์ที่แน่นอนได้
นายกนก วงศราวิ ท ย์ ตอบค าถามผู้ ถื อ หุ้ นว่ า ราคาซื อ้ ขายสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ใ นการท าธุ ร กรรมครั ง้ นี ้ คื อ
8,000,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย แต่เนื่องจากเป็ นการวางมัดจาหลายงวด ดังนันอั
้ ตราแลกเปลี่ยน 26.85 บาท ต่อ หนึง่
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย คือ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ดังนัน้ ราคาซื ้อขายทรั พย์ สินในสกุลเงินไทยจะไม่ถึง 215,000,000
บาท
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 นัน้ ทาง
บริ ษัทได้ แจ้ งการเข้ าทาธุรกรรมได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว แต่การทาธุรกรรมนี ้จะมีผล
สมบูรณ์ ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไขบังคับก่ อนที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาซือ้ ขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ได้ แ ก่
Shenton Energy Pty Ltd. หรื อ Brockwaste ได้ รับใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องแล้ ว ปราศจากหนี ้สิน
ข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อพิพาทต่างๆ และบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ดังนัน้ จึงไม่ถือ
ว่า บริ ษั ท ได้ ท าธุ ร กรรมนี เ้ สร็ จ สิ น้ อี ก ทั ง้ ภายหลังจากการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2560 ยัง คงต้ อ งมี
กระบวนการต่างๆ ที่ต้องดาเนินการอีก รวมถึง การเจรจากาหนดวันโอนหุ้น เนื่องจากความสมบูรณ์ ในการทาธุรกรรม
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จะต้ องประกอบไปด้ วยความสาเร็ จของเงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการ ดังนัน้ การขอมติในครัง้ นี จ้ งึ ไม่ใช่การขอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ สตั ยาบันแต่อย่างใด
หากพิ จารณาตามหลักเกณฑ์ ของประกาศเรื่ องรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ การทาธุรกรรม
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สินในครัง้ นี ้ เป็ นรายการที่บริ ษัทต้ องทาเพียงหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและไม่ต้องขอมติอนุมตั ิ
จากที่ ประชุผ้ ูถือหุ้น แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าเป็ นกิจการที่มีทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญ ต่อ
บริ ษัท เนื่ องจากธุรกิจเดิมของบริ ษัทคือ ธุรกิ จสุขภัณ ฑ์ ทางคณะกรรมการบริ ษัทมีความประสงค์ จะชี แ้ จงและเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามในระหว่างการประชุม จึงเป็ นที่มาของการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 นี ้
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ เสนอต่อที่ ป ระชุม ให้ ข อความเห็น จากที่ ป รึ กษากฎหมาย ว่าการวางมัดจาในการ
ธุรกรรมดังกล่าว และมาขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในภายหลัง เพื่อให้ ธุรกรรมนี ้สาเร็ จเสร็ จสิ ้นนี ้ ควรจะ
ระบุในรายงานการประชุมว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 รับทราบและเห็นด้ วยหรื อให้ สตั ยาบันกับการเข้ า
ทาธุรกรรมได้ มาซึง่ สินทรัพย์นี ้ เพื่อเป็ นการรับรองการกระทาของคณะกรรมการว่า การเข้ าทาธุรกรรมได้ มาซึง่ สินทรัพย์
นี ้ไม่ได้ ทาไปโดยพลการ และทาให้ บนั ทึกรายงานการประชุมครบถ้ วนและสมบูรณ์
นายศักดิ์ชาย สกุลศรี มนตรี สอบถามถึงเหตุผลที่บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ขายกิจการ Brockwaste
ให้ แก่บริ ษัท
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ชี ้แจงในสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ บริ ษัท ศแบง
ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด เป็ นตัวแทนบริ ษัทในการเข้ าทาธุรกรรมได้ มาซึง่ สินทรัพย์นี ้ แต่เนื่องจากมีข้อจากัดใน
เรื่ องเวลา อีกทัง้ บริ ษัทยังไม่สามารถเรี ยกที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นและที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังไม่สามารถทา
รายงานบทวิเคราะห์ได้ เสร็ จ ดังนันบริ
้ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด จึงจาเป็ นต้ องเข้ าถือหุ้น Brockwaste
ผ่ าน Shenton Energy Pty Ltd. ก่ อ นที่ จ ะส่ งมอบหุ้ นนัน้ ให้ แก่ บ ริ ษั ท ดังนั น้ จึ งเป็ น การที่ บ ริ ษั ท เข้ าซื อ้ หุ้ น บริ ษั ท
Shenton Energy Pty Ltd. จากตัวแทนที่บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ ไปดาเนินการแทนบริ ษัทในขณะที่บริ ษัทไม่สามารถเข้ าทา
ธุรกรรมนี ้ได้ และไม่ใช่การซื ้อหุ้นในบริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด
นายศักดิ์ชาย สกุลศรี มนตรี สอบถามต่อว่าบริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด เป็ น Nominee ของ
บริ ษัทใช่หรื อไม่ และบริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด ได้ รับค่านายหน้ าจากการเป็ นตัวแทนบริ ษัทหรื อไม่
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด เป็ นตัวแทนเปิ ดเผย
ที่บริ ษัทได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วไม่ใช่ Nominee ทัง้ นี ้ บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี
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จากัด ไม่ได้ รับค่านายหน้ าจากการเป็ น ตัวแทนให้ บริ ษัท แต่มีข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งกาหนดสัดส่วนการถื อหุ้นใน
Shenton Energy Pty Ltd. โดย บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 39.99 และ
Aurigen Group ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.01 เนื่องจากหากไม่มีสองบริ ษัทนี ้ บริ ษัทก็จะไม่ได้ ธุรกิจบริ หารจัดการขยะ
นี ้มา
นายศักดิ์ชาย สกุลศรี มนตรี สอบถามเพิ่มเติมเรื่ องธุรกิจสุขภัณฑ์ รวมถึงโครงสร้ างรายได้ ในอนาคตของบริ ษัท
เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจทังหมด
้
4 ประเภท ได้ แก่ ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้ าง พลังงาน และอสังหาริ มทรัพย์
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัทย่อยของบริ ษัทซึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ ไปแล้ ว โดยปั จจุบนั บริ ษัทไม่ได้ ดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ แล้ ว โดยรายได้ หลัก
ในอนาคตของบริ ษัทจะมาจากธุรกิจ Brockwaste ของบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. และยังทาธุรกิจซื ้อมาขายไป
วัสดุก่อสร้ างและธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง
นายศักดิ์ชาย สกุลศรี มนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่าในครึ่ งปี แรก บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ยังไม่มีกาไร
ใช่หรื อไม่ และเหตุใดจึงคาดการณ์วา่ บริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. จะมีกาไรในปี แรก
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. เป็ นบริ ษัทที่ถูกตัง้ ขึน้ มาเพื่อ
ท าธุ รกรรมเข้ าซื อ้ กิ จ การ Brockwaste จึงยังไม่ มีก าไรเกิ ดขึน้ ในครึ่ งปี แ รก อย่ างไรก็ ดี ปั จ จุบัน นี ้ บริ ษัท Shenton
Energy Pty Ltd. ได้ เข้ าเริ่ มดาเนินการโดยได้ รับขยะชุมชนแล้ วและอยู่ในระหว่างการทดลอง หลังจากที่สญ
ั ญาซื ้อขาย
หุ้น (Share Purchase Agreement) มีผลแล้ ว ทุกสิ ้นเดือน Brockwaste จะออกใบเรี ยกเก็บค่าบริ การกับ WMRC และ
CoS ซึ่งทาให้ Brockwaste มีรายได้ ทันที ส่วนรายจ่ายในกิจการจัดการบริ หารขยะนี จ้ ะผูกกับรายได้ เช่น ในเดือน
กันยายน 2560 ได้ รับขยะชุมชนมาจานวน 1,000 ตัน หลังจากผ่านกระบวนการ Bioconversion เหลือขยะส่วนที่ต้อง
นาไปทิ ้งที่บ่อขยะ 300 ตัน ก็ยงั เกิดกาไร และราคาที่นาขยะไปทิ ้งมีราคาถูกกว่าค่า Tipping Fee นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัท
ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย และไม่มีหนี ้ จึงไม่มีคา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นนัยสาคัญอื่น
นายศักดิ์ชาย สกุลศรี มนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่าจากรายงานบทวิเคราะห์ รายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของที่
ปรึกษาการเงินอิสระ หน้ า 64 Brockwaste มีความสามารถในการบริ หารจัดการขยะประมาณ 55,000 ตันต่อปี อยาก
ทราบว่าปริ มาณขยะ 55,000 ตันต่อปี นีเ้ ป็ นความสามารถในการจัดการขยะสูงสุดของ Brockwaste หรื อเป็ น การ
ประมาณการ และปั จจุบนั Brockwaste สามารถจัดการขยะได้ ในปริ มาณเท่าไหร่
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นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบัน Broackwaste สามารถจัดการขยะได้ ในปริ มาณ 200
ตันต่อวัน แต่ Brockwaste มีกาลังการผลิตจริ งที่ถกู ออกแบบเอาไว้ คือ 66,000 ตันต่อปี
นายศักดิ์ชาย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าการเข้ าเป็ นผู้บริ หารรายใหญ่ จะก่อให้ เกิดปั ญหา
ด้ านเชื อ้ ชาติหรื อคลื่นใต้ นา้ หรื อไม่ และบริ ษัท ลูกมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลอย่างไร รวมถึงได้ เสนอแนะให้ จัดทา
วีดีโอจากสถานที่ดาเนินกิจการจริ ง
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่าไม่มีปัญหาด้ านเชื ้อชาติหรื อคลื่นใต้ น ้าเกิดขึ ้น เนื่องจากประเทศ
ออสเตรเลียเป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีชนต่างชาติอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก ในกิจการนี ้ ผู้จดั การโครงการ (Site Manager)
เป็ นคนเยอรมัน แรงงานส่วนใหญ่ เป็ นคนศรี ลงั กา คนพืน้ เมือง และคนอินเดีย จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาด้ านเชือ้ ชาติ
เกิ ดขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัท อยู่ในระหว่างการจัดท านโยบายการจ่ ายเงิ นปั น ผลโดยยังไม่ได้ ข้ อสรุ ป ณ ขณะนี ้ อย่างไรก็ ดี
คาดการณ์ว่าเงินปั นผลจะเกินกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ เนื่องจากโครงการนี ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มจึงไม่จาเป็ นต้ อง
มีเงินสดคงเหลือไว้ ในประเทศออสเตรเลีย กาไรส่วนใหญ่จึงจะถูกส่งกลับมายังประเทศไทย ในส่วนของข้ อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่าขณะนีบ้ ริ ษัทได้ แจ้ งให้ Brockwaste ดาเนินการให้ ติดตังกล้
้ องถ่ายทอดสดมายัง
ประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับชมสถานที่จริ งและเพื่อการควบคุมการทางานของคณะกรรมการ นอกจากนี ้ ยืนยันว่า
กิจการรับบริ หารจัดการขยะมีสถานที่ประกอบกิจการจริ ง ได้ รับขยะชุมชนเพื่อบริ หารจัดการต่อจริ ง
นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อมูลกิจการบริ หารจัดการขยะ และสอบถามเพิ่มเติมถึง
สถานะการเงินที่นามาใช้ ในธุรกิจใหม่ของบริ ษัท บริ ษัทมีหนี ้สินหรื อไม่ และอยากทราบแนวทางการดาเนินกิจการใน
อนาคตของบริ ษัท
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทไม่มีปัญหาด้ านการเงินสาหรับธุ รกิจใหม่ เนื่องจากบริ ษัท
ใช้ ทุนประมาณครึ่ งหนึ่งจากทัง้ หมดในการเข้ าลงทุนในกิจการบริ หารจัดการขยะ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังมีกาไรจากการ
ขายบริ ษัทย่อยด้ วย ดังนันจึ
้ งไม่มีข้อกังวลเรื่ องเงินทุนและไม่มีหนี ้สิน สาหรับทิศทางการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทจะ
ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการขยะ (Waste Management) โดยอาจจะครอบคลุมให้ ครบวงจรมากกว่านี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจอื่นอยู่ด้วย เช่น วิศวกรรม รับ เหมาก่อสร้ าง แต่ธุรกิจหลักคือการบริ หารจัดการขยะ แต่
ธุรกิจนี ้มีข้อเสีย คือ ธุรกิจบริ หารจัดการขยะนี ้ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่แห่งเดียว ดังนันการขยายการผลิ
้
ตอาจใช้ เวลาจาก 55,000
ตันต่อปี เป็ น 66,000 ตันต่อปี นอกจากนี ้อาจจะเจรจารับขยะจากเมืองอื่นใกล้ เคียงด้ วย
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นายธี ธัช วณิ ชเสถีย ร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่ มเติมว่า ธุรกิ จบริ หารจัดการขยะ Brockwate มีข้อจากัดในการ
เติบโตเป็ นไปตามสัญญาใช่หรื อไม่ หากต้ องการการเติบโตเพิ่มขึ ้น Brockwaste ต้ องเจรจากับเมืองอื่นเองใช่หรื อไม่
และบริ ษัทมุง่ เน้ นการลงทุนในอนาคตที่ ธุรกิจบริ หารจัดการขยะใช่หรื อไม่
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่ต้องการขยายธุรกิจบริ หารจัดการขยะก็อาจต้ องเจรจา
กับเมืองอื่นเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ในขณะนี ้บริ ษัทมุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจบริ หารจัดการขยะ
นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีหนี ้ใช่หรื อไม่ และมีมมุ มองเกี่ยวกับเรื่ อง
หนี ้อย่างไร และบริ ษัทยังมีทนุ พอสาหรับการเติบโตในอนาคตหรื อไม่
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบันบริ ษัทไม่มีหนี ้ และมีมุมมองที่ จะยังไม่ก่อให้ เกิดหนี ้
เนื่องจากมีเรื่ องดอกเบี ้ยเข้ ามาเกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ธุรกิจที่ลงทุนใหม่ยงั ไม่มีความชัดเจน หากมีความจาเป็ นต้ องก่อหนี ้
เพื่อให้ ได้ ธุรกิจมา อาจจะต้ องมีการพิจารณาและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบอีกครัง้ หนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีทุนพอสาหรับการ
เติบโตในอนาคต
นางสาวนริ ศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึ กษากฎหมาย ตอบคาถามนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
และอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งหุ้น Shenton Energy Pty Ltd. รวมถึงการลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น ซึ่งจาก
ข้ อมูลที่บริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ปรึกษากฎหมายนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการเล็งเห็นว่า ธุรกรรมเข้ าซื ้อหุ้นครัง้ นี ้เป็ นรายการที่
มีนัย สาคัญ และยังมีลักษณะเป็ น การซือ้ หรื อรั บโอนกิ จการของบริ ษัท อื่นมาเป็ นของบริ ษัท ตามมาตรา 107 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได้ แก้ ไขเพิ่ มเติม ) บริ ษัท จึงได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนใน
สัญญาซื ้อขายหุ้น ซึง่ เป็ นเงื่อนไขหลักของการทาธุรกรรมซื ้อขายหุ้นว่า ธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนันตามเงื
้
่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น ธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นนี ้จึงถือว่า
ยังไม่ได้ เกิดขึ ้นจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครัง้ นี ้ โดยหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการซื ้อ
หุ้น ก็ จะถื อว่าเงื่ อนไขบังคับ ก่ อนตามสัญ ญาไม่ส าเร็ จ ซึ่งจะส่งผลให้ ธุรกรรมซื อ้ ขายหุ้ น ไม่ เกิ ดขึน้ ทัง้ นี ้ หากเกิ ด
เหตุก ารณ์ เช่ น ว่านัน้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเงิ น มัด จ าคืน จากคู่สัญ ญา ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ เปิ ดเผยไว้ ใ น
สารสนเทศการได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ด้ วยเหตุดงั กล่าวการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นี ้จึงเป็ นการลงมติอนุมตั ิ
ไม่ใช่การให้ สตั ยาบัน
นายไกรวัล ย์ คทวณิ ช ผู้ถื อหุ้น สอบถามรายการโอนหุ้น ยังไม่ได้ เกิ ดขึน้ แต่รายการชาระเงิ นค่าหุ้น สาเร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนันเงิ
้ นมัดจามีความแตกต่างจากการชาระเงินล่วงหน้ า เนื่องจากเงินมัดจาเป็ นส่วนหนึง่ ของการชาระ
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เงินหรื อวางไว้ เพื่อให้ ริบไป ไม่ได้ มีลกั ษณะให้ คืนยกเว้ นเป็ นความผิดของผู้รับเงิน แต่บริ ษัทเป็ นผู้ชาระเงินและได้ ชาระ
เงินเต็มจานวนแล้ ว ดังนันเงิ
้ นจานวนนี ้อาจจะเป็ นเงินชาระล่วงหน้ ามากกว่า เงินมัดจาหรื อไม่ ทาไมบริ ษัทไม่เลือกใช้
เครื่ องมือทางการเงิน เช่น Bank Guarantee แทนการชาระเงินค่าหุ้นเต็มจานวน
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทไม่สามารถเข้ าทารายการซื ้อหุ้น ของ Brockwaste โดยตรง
ได้ เนื่ อ งจาก Aurigen Group และ บริ ษั ท ศแบง ซัส เทนเอเบิ ล เอ็ น เนอร์ ยี จ ากัด เป็ น ผู้ เริ่ ม ต้ น เข้ า เจรจาซื อ้ หุ้ น
Brockwaste ตัง้ แต่แ รก ซึ่งบริ ษัท ได้ ตัดสิ น ใจเข้ าลงทุน ในโครงการ Brockwaste ภายหลังจากที่ ได้ วิเคราะห์ ความ
เป็ นไปได้ ในการดาเนินธุรกิจของ Brockwaste แล้ ว แต่เนื่องด้ วยข้ อจากัดด้ านเวลา บริ ษัทจึงได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ศแบง
ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในเข้ าทารายการดังกล่าว โดยในส่วนของเงินที่บริ ษัทได้ ชาระ
ให้ แก่ บริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด ไปล่วงหน้ าตามสัญญาซื ้อขายหุ้นนัน้ แม้ ในสัญญาจะใช้ คาว่าเงิน
มัดจ า แต่คู่สัญ ญาก็ ได้ ตกลงก าหนดเงื่อนไขไว้ ว่า หากบริ ษัท ศแบง ซัส เทนเอเบิ ล เอ็น เนอร์ ยี จากัด ไม่ส ามารถ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายหุ้นได้ หรื อ บริ ษัทปฏิเสธการเข้ าซื ้อหุ้นของ Shenton Energy Pty Ltd. บริ ษัท
สามารถเรี ยกคืนเงินมัดจาพร้ อมดอกเบี ้ยจากบริ ษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ ยี จากัด ได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ข องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในธุรกิจการคัดแยก กาจัด และรี
ไซเคิลขยะ ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 60 จากผู้
ถือหุ้นของ Shenton Energy Pty Ltd. โดยปราศจากภาระผูกพัน ในราคาไม่เกิน 8 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย และการ
มอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ หารในการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการซื ้อหุ้น Shenton Energy Pty Ltd.
ตามที่เสนอ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

168,828,920

99.9999

176

0.0001

0

-

168,829,096

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 5 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 1,440,338 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ า ร่ วม ประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 168,829,096
หุ้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
27 มกราคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 118,522,905.20 บาท (หนึ่งร้ อยสิบแปดล้ านห้ า
แสนสองหมื่นสองพันเก้ าร้ อยห้ าบาทยี่สิบสตางค์ ) เป็ น 189,636,647.90 บาท (หนึ่งร้ อยแปดสิบเก้ าล้ านหกแสนสาม
หมื่นหกพันหกร้ อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้ าสิบสตางค์ ) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 101,591,061 หุ้น (หนึ่งร้ อยหนึ่ง
ล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ โดยเสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้ วน) บริ ษัทฯได้ รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัด
จาหน่ายและค่าใช้ จ่ายอื่นที่ เกี่ ยวข้ องทัง้ สิน้ 302,456,533.00 บาท (สามร้ อยสองล้ านสี่แสนห้ าหมื่นหกพันห้ าร้ อย
สามสิบสามบาท)
เพื่อความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบันและอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ นาเสนอที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินใหม่ รายละเอียดตาม
Presentation ที่นาเสนอ
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วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุนจากเดิม รายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินที่
คาดว่ าจะใช้
(ล้ านบาท)

จานวนเงินที่ใช้ จานวน
ไปจนถึง
เงิน
วันที่ 30
คงเหลือ
มิถุนายน 2560*

1. สาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายวัสดุ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้ าง

125

15.97

109.03

ลงทุนในธุรกิจที่มนั่ คง และสร้ าง
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้ น
ในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และ
ธุรกิจสุขภัณฑ์

150

78.00

72.00

3. เงินทุนหมุนเวียน

30

24.62

5.38

รวมเป็ นเงิน

305

118.59

186.41

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็ นดังนี ้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จานวนเงินที่จะใช้ (ล้ านบาท)

สาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้ าง

30

ลงทุนในธุรกิจที่่มัน่ คง และสร้ างผลตอบแทน
อย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้ นในธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจคัด
แยก กาจัด และรี ไซเคิลขยะ

245

เงินทุนหมุนเวียน

30

รวมเป็ นเงิน

305
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1. การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ เงินมีผลตังแต่
้ เมื่อใด หากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินมีผล
ย้ อนหลัง ผู้ถือหุ้นต้ องให้ สตั ยาบันหรื อไม่
2. เงินลงทุนใน Shenton Energy Pty Ltd. จานวนไม่เกิ น 215,000,000 บาท ได้ รวมอยู่ในวัตถุประสงค์
การลงทุนในธุรกิจที่มนั่ คงและสร้ างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ มีจานวนเงินตามที่เปลี่ยนแปลงใหม่
รวม 245,000,000 บาท ใช่หรื อไม่
3. มีเงิน ที่ ถูกใช้ ไปแล้ ว ณ เดือน มิถุน ายน 2560 จาวน 118.59 ล้ านบาท จะต้ องมีเงิ น จากแหล่งอื่น มา
ทดแทนให้ ครบครบจานวน 305,000,000 บาท ที่คาดว่าจะใช้ หรื อไม่
4. จานวนเงินที่ใช้ ไปแล้ วจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวม 118.59 ล้ านบาท มีเครื่ องหมายดอกจันทน์
(ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้ า 4) หมายความว่าอย่างไร
นายชัชวาล เตรี ยมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ ตอบคาถามของผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ หรื อ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว โดย
จะไม่มีผลย้ อนหลัง
2. เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท Shenton Energy Pty Ltd.จ านวนไม่ เ กิ น 215,000,000 บาท ได้ รวมอยู่ ใ น
วัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจที่มนั่ คงและสร้ างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องแล้ ว ซึ่งมีจานวนเงินตามที่
เปลี่ยนแปลงใหม่รวม 245,000,000 บาท
3. ปั จจุบันบริ ษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 210,000,000 บาทซึ่งได้ มาจากการเพิ่มทุนและจากการขาย
บริ ษัทย่อย
4. จานวนเงินที่ใช้ ไปแล้ วจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวม 118.59 ล้ านบาท ที่มีเครื่ องหมายดอกจันทน์
เป็ นตัวเลข ณ วันที่งบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึง่ บริ ษัทได้ รายงานการใช้ เงินเพิ่มทุนรอบ 6
เดือนแรกของปี 2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
การพิ จารณาวาระนี ต้ ้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุน ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

169,110,234

99.9999

176

0.0001

-

-*

169,110,410

100.0000

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ี ง่ ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 7 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 281,314 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 169,110,410 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ดาเนิ นการประชุมเรี ยนที่ ประชุมว่า ตามพระราชบัญ ญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (ตามที่ ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม)มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมดจะขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ผู้ดาเนินการประชุม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
นายสุวรรณ เดชะริ นทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามจานวนบุคลากรของบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. และ ความ
ยุ่งยากในการขอเข้ าเยี่ยมชมสถานที่ดาเนินกิจการคัดแยกขยะ
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า ประมาณการบุคลากรของบริ ษัท Shenton Energy Pty Ltd. ไม่
เกิน 15 คน และผู้ถือหุ้นสามารถประสานงานเพื่อขอเข้ าชมในสถานที่ดาเนินกิ จการบริ หารจัดการขยะได้
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ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาหรับทุกคาถาม คาแนะนา ข้ อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560
เมื่อเวลา 15.30 น.

จิ รารักษ์ สิ ทธิ พนั ธุ์
(พล.ต.ต. หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนั ธุ์)
รักษาการประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

เฉลิ มพล จันทร์ ทอง
(นายเฉลิมพล จันทร์ ทอง)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STAR”)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ชนิด

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”หรือ”STAR-W3”)
: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย

: ไม่เกิน 135,454,748 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ์

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
: 4.00 บาทต่อหุ้นเว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์

: 21 กุมภาพันธ์ 2561

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ์

: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2563
: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) ใน
การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวนหนึ่งหน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภาย
หลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมดบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่
เหลือจำนวนดังกล่าวซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้
ลงตัว
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในวันที่ 25 ของเดือน มิถุนายน และ
วันที่ 25 ของเดือน ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้
สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวัน
ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นับแต่ วันที่ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิคือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
: บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิวันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย SP วัน ทำการ
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย
: 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วผู้ถือใบ
สำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
: ไม่เกิน 135,454,748 หุ้น

วิธีการจัดสรร

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียน ใบ
สำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธิ
การไม่สามารถยกเลิกการแสดง
ความจำนงในการใช้สิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
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ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคําขอจดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่ง
หากตลาดหลักทรัพย์พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจด
การใช้สิทธิ
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
: เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระ
ทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะ
ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง เท่ากับร้อยละ 33.33 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ
ดังนี้

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
หากมีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 135,454,748 หน่วยจะมีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 16.20 สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายราคาตลาดที่ 7.78 บาท
ต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้
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3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 135,454,748 หน่วยจะมีผลก
ระทบต่อกำไรต่อหุ้นลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิประจำปี
2559 งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ
เท่ากับ 133,637,131.35 บาท โดยมีการคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิ
และราคาใช้สิทธิ

: บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์แสดง
สิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่
ให้ด้อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลราคาที่ตาไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการ
แบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตาม
วิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้นและเป็น
วิธีคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ ในข้อกำหนดสิทธิ
(3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ
ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการ
คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ ในข้อกำหนดสิทธิ
(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 80
(6) เมื่อมีการอันใดในลักษณะเดียวกันกับข้อหนึ่งถึงห้าที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดใดที่ผู้ถือใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไปกว่าเดิม

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรม
การบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ กำหนดไว้ ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
กำหนดไว้ ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

3Y of 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญ : บริษัทฯ ต้องการเงินลงทุน เพื่อขยายกิจการในอนาคต ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนดอกเบี้ย
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ มาใช้ ในการขยายกิจการดังกล่าว และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาก : หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกและจัดสรรให้แก่ผ้ถู อื หุ้นเดิมจะมีสทิ ธิเท่าเทียมกับ
การเพิ่มทุน
ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการและสิทธิในการได้รบั เงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถอื หุ้นเดิมของบ
ริษทั ฯ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลและหลักหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมาย หากไม่มี
เหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้น ไม่มผี ลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สำคัญ และ
มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยได้กอ่ นรายงานให้ท่ปี ระชุมผู้
ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

อื่นๆ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สิทธิตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิ
: คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
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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
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 189,636,647.90 ล้านบาท เป็น 284,454,971.50 ล้านบาท
โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รวม 94,818,323.60 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
จำนวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ
การใช้เงินทุน
หุ้นบุรมิ สิทธิ

135,454,748
…………………

0.70
…………………

94,818,323.60
…………………

แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)

…………………
…………………

…………………
…………………

…………………
…………………

การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุรมิ สิทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.70 บาท มูลค่ารวม 94,818,323.60
บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

จำนวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

ผู้ถอื หุ้นเดิมเพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
ตามใบสำคัญแสดง
สิทธิของบริษทั รุ่นที่ 3
(STAR-W3)

135,454,748

2:1

0.00 (ศูนย์บาท) (ราคาใช้
สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
และชำระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1)

หมายเหตุ :
1) มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ
1. กําหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวม
ถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ และ
3. ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
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2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น เมื่อคำนวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบสำคัญ
แสดงการใช้สิทธิดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับ
สิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
การเวก โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น ในวันที่ 5 มกราคม 2561 (Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษทั ฯ ต้องการเงินลงทุน เพื่อขยายกิจการในอนาคต ทำให้บริษทั ฯ ได้รบั เงินทุนที่ไม่มตี น้ ทุนดอกเบี้ยมาใช้ในการขยายกิจการดังกล่าว และ
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผ้ถู อื หุ้นในอนาคต
6. ประโยชน์ท่บี ริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษทั ฯ สามารถลดสัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนรายใหม่ เพิ่ม
จำนวนหุ้นสามัญ ทำให้มสี ภาพคล่องในการซื้อขายมากขึ้น
7. ประโยชน์ท่ผี ้ถู อื หุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกและจัดสรรให้แก่ผ้ถู อื หุ้นเดิมจะมีสทิ ธิเท่าเทียมกับผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ ทุก
ประการและสิทธิในการได้รบั เงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและหลักหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมาย หากไม่มเี หตุจำเป็นอื่นใด
และการจ่ายปันผลนั้น ไม่มผี ลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สำคัญ และมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลต้องถูก
นำเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยได้กอ่ นรายงานให้ท่ี
ประชุมผู้ถอื หุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
7.2 ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสทิ ธิรบั เงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษทั ฯ นับจากวันที่มรี ายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นของบริ
ษัทฯ ที่ได้ย่นื ต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัน เดือน ปี

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2560 มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

15 ธันวาคม 2560

2

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
(Record Date)

5 มกราคม 2561

3

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

2 กุมภาพันธ์ 2561
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
4

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติ

5

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STAR-W3 (Record
Date)

15 กุมภาพันธ์ 2561

บริษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

จิรารักษ์ สิทธิพนั ธุ์
(พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์)
กรรมการบริษัทฯ

ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรญ
ั
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
กรรมการบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อ
ขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ
ษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับ
แต่วันที่ออกและเสนอขาย
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ ไขเพิ่มเติมและ/หรือ เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการหรือ
เงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนเป็นไปตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่และแผนการใช้เงิน
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคต ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยมาใช้ ในการขยายกิจการดังกล่าว และเพิ่มผล
ตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STARW3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงิน
ทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการและใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุน เพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้แก่บริษัทฯ และใช้
สำหรับการจ่ายคืนภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน
3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะ
ต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตอันใกล้ตามแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ
ประจำปี 2561 ตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจะสร้างผลตอบ
แทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน
ทั้งนี้เพื่อความเพียงพอของแหล่งเงินทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญในครั้งนี้ เช่น แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเป็นต้น
4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมา
จากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปของใบสำคัญแสดง
สิทธิซึ่งมีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.00 บาท ( ศูนย์บาท) ต่อหน่วย และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 4.00 บาท (สี่บาท) ต่อหุ้น
จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมถึงเป็นเงินลงทุนขยายกิจการในโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของ
บริษัทฯ ในระยะยาวได้
5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ

จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ และ นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
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รายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เงินลงทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย
สิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหลักประกันหรือไม่มีหลัก
ประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง

วงเงิน

ไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าทั้งนี้บริษัทสามารถออก และเสนอขาย
หุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกมาเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงิน
ดังกล่าวโดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอนในขณะใดขนาดหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน
วงเงินดังกล่าว

อายุหุ้นกู้

ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราวโดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อ
ตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

การเสนอขาย

เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน
(Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ
สำนักงาน กลต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้นั้น

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกใน
คราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ สำนักงาน กลต. และ/หรือ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว

การไถ่ถอน

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด (Put option) หรือบริษัทฯ อาจมีหรืออาจ
ไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call option) ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการ
ออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว

ตลาดรอง

บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม

อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.

กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภทชื่ออัตราดอกเบี้ยอายุการไถ่ถอน การ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2.

แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร

3.

นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond market
association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสมตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต
เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.

ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร
หลักฐานกับสำนักงาน กลต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดัง
กล่าวตลอดจนการดำเนินการใดใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

1! of !1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 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 2 กุมภาพันธ์ 2561 หรือก่อนเวลา
เริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม (ตามชื่อเจ้าหน้าที่
ที่ปรากฏด้านหน้าสารบัญ)
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 2
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ที่อยู่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
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 1/2561 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 26 มกราคม 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 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
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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
1/2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9ห้วยขวาง 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
1/2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ที่อยู่ 92 ซอยแสง
แจ่ม ถนนพระราม 9ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย..................................
ไม่เห็นด้วย.......................................
งดออกเสียง..............................
วาระที่ 8 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
1/2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 ห้วยขวาง 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
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(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 1/2561
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
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