
หนังสือบอกกล่าว 
เชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่  23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น. 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพมิพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม
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ที่ AGM 2562 
 
  วนัท่ี  5 เมษายน  2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  และ

ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
5. หลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
6. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชี และรายช่ือบริษัทยอ่ยที่ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
8. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
9. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ 
10. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
11. แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2561  
12. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561  
13. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 
 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จดัการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ  ตามระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 28 มิถุนายน 2561 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ววา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ได้
บนัทึกไว้ครบถ้วน ถกูต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2: รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ซึง่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น รับทราบผล  
การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 โดยไมต้่อง
มีการลงมติ 

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงคะแนนเสยีง 
 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้
มีการท างบการเงินประจ าปี ณ วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิและ
คณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนที่
จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

งบการเงินส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) ซึ่งสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 673.44 937.63 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 192.09 392.55 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 481.36 545.08 
รายได้รวม (ล้านบาท) 27.11 99.45 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) (23.31) (172.42) 
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รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) (0.09) (0.41) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิรับรอง

งบการเงินประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่ก าหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ ภายหลงั
จากการหกัทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว   

นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอด
ขาดทนุสะสมยกมา จนกวา่ทนุส ารองจะมไีมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน จากผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 23.31 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 
14.32 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงด
จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทนุ  

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ โดยกรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง และกรรมการ
ที่ออกวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระก็ได้  

โดยในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ จ านวน 2 ทา่น ได้แก่ 

(1) นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ 

(2) พลเอกธนสร ปอ้งอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและคุณสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  โดย
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการได้ด าเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบคุคล ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดย
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกบั
คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความ
หลากหลาย และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ
กรรมการทัง้ 2 ทา่นข้างต้น ได้แก่ (1) นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ และ (2) พลเอกธนสร ปอ้ง
อาณา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่งนัน้มีคุณสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก าหนด ซึง่เป็นคณุสมบตัิที่เทา่กบัคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

อนึ่ง ตามที่นายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัดิ์ และนายกฤช เอทเตอร์ ได้ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2561 ตามล าดบั ซึ่ง
ท าให้ต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลง 2 ต าแหนง่นัน้ บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการสรรหาบคุคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนที่ในต าแหน่งที่ว่างลง 2 
ต าแหนง่ดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯ ขอสงวนต าแหนง่กรรมการที่ยงัไมค่รบวาระทัง้ 2 ต าแหนง่
ไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถสรรหาและพิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการทัง้ 2 ต าแหนง่ดงักลา่วไว้ได้ตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนนุให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
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ความส าเร็จ ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และข้อก าหนดของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ (1) นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ และ (2) พลเอกธนสร ป้องอาณา  ซึ่งเป็น
กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึง่   

โดยรายละเอียดประวตัิของบุคคลทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 ทัง้นี ้   
พลเอกธนสร ปอ้งอาณา มีคณุสมบตัิความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทัง้นี ้
รายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และข้อก าหนดเก่ียวกบัคณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3)  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเทา่
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมี ให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี ้เพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลอืกตัง้
กรรมการในครัง้นี ้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล 
 

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 ที่ก าหนดให้การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจาก
ผลประกอบการผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การ
เติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบตัิหน้าที่
ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  ส าหรับปี 
2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชุม 

(1) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท  25,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการบริษัท   15,000.00 บาท/ครัง้ 
(2) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ   15,000.00 บาท/ครัง้ 
(3) กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  10,000.00 บาท/ครัง้  

(เฉพาะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบ าเหน็จ 

บ าเหน็จคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวมในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม 
ประจ าปี 2562 หลงัจากการหกัเงินส ารองตามที่กฎหมายก าหนด (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 ในรูปแบบเบีย้ประชุม
กรรมการ และบ าเหน็จคณะกรรมการทัง้คณะ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการก ากับดแูล
กิจการ ทัง้นี ้รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 ที่ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ นอกจากนี ้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบญัชี ไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม่ โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีราย
ใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยได้ประเมินจาก
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์
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ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
แต่งตัง้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 ดงัมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้
บริษัท 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 3759 1 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 5113 1 
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ 7305 1 

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชี
จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี ส าหรับรอบปี 2562 ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบั 
ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที ่6 และก าหนดคา่สอบบญัชี ส าหรับรอบปี 2562 คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจ าปี รวมทัง้สิน้ 2,175,000 บาท  

ทัง้นี ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ  และไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี สว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั และบริษัท สตาร์ เกมส์ จ ากดั 
โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 2,175,000.00 บาท และเป็นผู้ สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยที่
ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีอื่น จ านวน 1 บริษัท ได้แก่ Star Shenton Energy Pty.Ltd.
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้บริษัทย่อยดงักลา่วสามารถจดัท างบการเงินได้
ทนัตามก าหนดระยะเวลา (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 6)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบยีน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และใน
กรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนการสอบ
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บญัชี ส าหรับรอบปี 2562 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวม
ทัง้สิน้ 2,175,000  บาท (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 6) 

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    เพื่อเพิ่มสดัส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัที่ 
27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้า  
และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2559 ซึง่ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดัที่
ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 
25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
12 หุ้ นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างมี เสรีโดยไม่มี

ข้อจ ากัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) 
ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

หุ้ นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างมี เส รีโดยไม่มี
ข้อจ ากัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) 
ของจ านวนหุ้นท่ีได้ออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

25 ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
กรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยูใ่ห้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่ม่อยู่ในที่ประชมุนัน้หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้  ใ ห้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ือง

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้  ในกรณีที่มี รองประธาน
กรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่
ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็น
ประธานท่ีประชมุ 
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ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออก
เสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ใ นก ร ณีที่ มี ก า รป ร ะ ชุ ม คณะก ร รมกา รผ่ า นสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ การด า เนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลัก เกณฑ์และมาตรฐานการ รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 
หรือตามที่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด 
 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่ว
มาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ
นับ เ ป็ นอ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้  แ ล ะ ถื อ ว่ า ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้
 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

26 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอื
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิ ธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ 
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ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) 

เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียง 

คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอยา่งน้อยสาม (3) เดอืน
ต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึ่ ง ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 

อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการ
หรือผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
เห็นสมควร จะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุมดงักล่าวผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12  ข้อ 25  ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความที่เสนอแก้ไข รวมถึง ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสัง่
ของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

การลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9:   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นีไ้ว้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือฝ่ายจดัการของบริษัทฯ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ใน
วนัท่ี 26 มีนาคม 2562  

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่ว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่
หนั ง สื อ เ ชิญประชุ ม แ ละ เ อกสา รต่ า ง ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ ก า รป ร ะ ชุ ม ใ นค รั ้ง นี ใ้ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ
(www.staruniversalnetwork.com) ตัง้แต่วนัที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวนั
ประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น  โดยผู้ ถือหุ้นจะต้อง
แสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี ้



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 
บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน)

11 

ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของ 
องัคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบ
ฉนัทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชมุแทน โดยใช้แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสาร ส่ิงทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่7  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกแกท่า่น ณ บริเวณ
จดุลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้  โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉนัทะจากท่านได้
ดงันี ้

(1) พลเอกธนสร ปอ้งอาณา กรรมการอิสระ 

(2) นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระ 

(3) นายอมรศกัดิ์ สาลพีฒันผล กรรมการอิสระ 

(โปรดดรูายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่8) 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนดงัที่ก าหนดในเอกสารแนบท้าย (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 9) และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมาแสดงเพื่อยืนยนัตนในการเข้า
ร่วมประชมุด้วย  

ทัง้นี ้เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีค าถามที่ต้องการให้ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในครัง้นี ้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่
บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มาที่ admin@staruniversalnetwork.com  

  ขอแสดงความนบัถือ 

      (นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ) 
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหต ุ: 

mailto:admin@staruniversalnetwork.com
mailto:admin@staruniversalnetwork.com
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(1) หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบหนงัสือ กรุณากรอกรายละเอียดใน 
“แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2561” ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่11 

(2) ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ 
www.staruniversalnetwork.com 

(3) ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดรูายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดูวิธีการใช้รหสัคิวอาร์ 
(QR Code) ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่12 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์: โทรศพัท์:  0 2041 8162 หรือ 0 2254 9877  
Email:  admin@staruniversalnetwork.com 

mailto:admin@staruniversalnetwork.com
mailto:admin@staruniversalnetwork.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 
ของ 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา สถานที่ประชุม 
 

การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) ได้จดัประชมุขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถนุายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสุวิศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ ผู้ ได้รับมอบหมายจากพลต ารวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์  ประธาน
กรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
และแจ้งว่าในขณะท่ีเร่ิมประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 37 ราย รวม
จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 135,210,383 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามหุ้น) คิดเป็น
ร้อยละ 49.9098% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 270,909,497 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพนัสี่
ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 
 
 จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีเ้พ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้
 
 กรรมการที่เข้าประชุมจ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 

1. พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  

2. นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. พลเอกธนสร ป้องอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

4. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายอมรศกัด์ิ สาลีพฒันผล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 ที่ปรึกษาการเงนิ จากบริษัท สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เทคโนโลยี่ จ ากัด  
1. นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกลุ 

2. นายณฐัปคลัภ์ ศรีสวสัด์ิ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด 

1. นายธรรมรัตน์ หอบญุมาสทุธ์ิ 
2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร 

 
จากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมได้แถลงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 

2/2561นี ้มีวาระการประชุมทัง้หมด 6 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้แก่ท่านผู้
ถือหุ้น เพ่ือศกึษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงขัน้ตอนในการ
ประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ ดงันี ้

 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการนบัคะแนนในการประชมุ

โดยมีวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 
 
การประชุมจะด าเนินการไปตามล าดบัวาระการประชมุ โดยการลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติ

แบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 

 
บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
 
2.  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีท่ีท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 
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เม่ือเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ด าเนินการประชมุจะประกาศผลการนบัคะแนนและสรุปผลการลง
มติในเร่ืองดงักลา่วให้ท่ีประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุมล่าสดุใน
วาระนัน้ๆ 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไมอ่ยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริเวณประตทูางเข้าออก 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ซึ่ง

ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น 
การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 4 จะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระดงักล่าว จะไม่นับงดออกเสียงและ
บตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
สว่นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ซึง่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จะนบัคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถงึบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนนด้วย 

 
เพ่ือให้การประชมุด าเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงระเบียบเก่ียวกบัการประชมุ  ดงันี ้
 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเดน็ใด 

ขอให้ซกัถามเมื่อประธานหรือผู้ ท่ีประธานมอบหมายได้น าเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยผู้ ถือ
หุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนัน้เพ่ิมเติม กรุณายกมือขึน้ เพ่ือรอให้ประธานหรือผู้ ท่ีประธาน
มอบหมายอนญุาต เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะน าไมโครโฟนมาท่าน โปรดแจ้งช่ือ และนามสกลุ ก่อนตัง้ค าถาม เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุม หากท่านมีเร่ืองสอบถามอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมนัน้ๆ 
โปรดสอบถามในวาระท่ี 6 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 
 ประธานในท่ีประชมุจะสอบถามในทกุ ๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใด
คดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามท่ีประธานฯ 
เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ โดยกาเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องท่ีท่าน
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ต้องการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและขอให้ท่านชูมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือ
หุ้น และน าสง่ให้ทางเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้บนัทกึการลงคะแนนและประมวลผล 
โดยจะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ หรือ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

 
ส าหรับท่านท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่ท่านอนมุตัิตามวาระท่ีเสนอ  
 
ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท าเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบัตร

ลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเพ่ือใช้ในการอ้างอิงตอ่ไป แตจ่ะไมม่ีผลกระทบตอ่คะแนนท่ีได้ประกาศ
ไปแล้ว 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไว้

ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านท่ีรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้แต่ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แตไ่มไ่ด้ระบถุงึวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว 

 
การพิจารณาในวาระใดท่ีต้องมี การลงมติ ซึง่อาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ 

ด าเนินการในวาระต่อไปก่อนท่ีจะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทนัทีท่ีการนบัคะแนน
เสร็จ 

 
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้ น รวมถึงเพ่ื อให้เกิดความ

โปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงการประชมุครัง้นี ้ผู้ด าเนินการประชมุได้กลา่วเรียนเชิญอาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 
ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนบริเวณจุดนับคะแนน ในการนี ้นางสาวนนทชา อุบลทัศน์ ผู้ รับมอบฉันทะ
จาก นางก่ิงกาญจน์ สมิตานนท์ ได้อาสาเป็นพยานในการนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ 
นางสาวนนทชา อบุลทศัน์ บริเวณจดุนบัคะแนน 
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 ผู้ด าเนินการประชมุเรียนเชิญ พลต ารวจตรีหญิงจิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 
 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด (มหาชน) จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมต่อไปตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันที่  27 

เมษายน 2561  
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกรมพฒันา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้แนบส าเนา
รายงานการประชมุไปพร้อมกบักบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้นี ้เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ศกึษารายละเอียด
ของรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้ท าการบันทึก
ข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอ 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีน าเสนอ  
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 156,814,349 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 156,814,349 100.0000 

     *ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 4 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 21,603,966 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น
เข้า ร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 156,814,349 
หุ้น 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 38,500,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 
บาท 

  
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 เป็นวาระท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ กลา่วคือ การเพ่ิมทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์เพ่ือเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั  
 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนมาใช้ส าหรับหมนุเวียนภายในกิจการ

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/ห รือ เพ่ือเป็นเงินทุนในการด าเนินงาน
โครงการในอนาคตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศ
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ออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
รวมถงึไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือแข่งขนักบับริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Macquarie Group 
Limited ซึง่เป็นสถาบนัการเงินระดบัโลก ซึง่มีฐานะทางการเงินดีและมีความน่าเช่ือถือสงู ดงันัน้ การเข้ามาถือหุ้น
ของบริษัทฯ ของ Macquarie Bank Limited นอกจากจะสง่ผลดีด้านกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว การที่มีผู้ลงทนุ
สถาบนัระดบันานาชาติ (International Institution Investor) เข้าลงทนุในหุ้นของบริษัทฯ จะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ใน
การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีสนใจจะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ Macquarie Bank Limited จะกลา่วโดยละเอียดในวาระท่ี 4  
 

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมตัิวตัถุประสงค์การเพ่ิมทุนและการใช้
เงินทนุสว่นท่ีเพ่ิมเพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
- เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการและเสริมสภาพคลอ่ง 
- เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ การลงทุนในธุรกิจท่ีมั่นคงและมีผลตอบแทนอย่าง

ต่อเ น่ือง โดยมุ่ ง เ น้น ธุ ร กิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ( Property Development and 
Construction) ธุรกิจโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (Media) ธุรกิจการก าจดัของเสียและพลงังาน (Waste 
Management and Energy) ธุ ร กิจระบบขนส่ ง  และ /ห รือ  โครงส ร้าง พื ้นฐาน  (Logistic and/or 
Infrastructure) รวมถึงธุรกิจอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันซึ่งให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่
ในช่วงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 8 ถงึร้อยละ 12 

 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่

เกิน 38,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50  บาท เป็นจ านวนเงินรวมไมเ่กิน 322,954,971.50 
บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ข้างต้นจนเสร็จการ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้ น รายชื่อบุคคล ใน
วงจ ากดั และเง่ือนไขและรายละเอียด อื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  
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(2)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ ด าเนินการ 
ตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วและ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆและหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จัดสรร หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและ หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่น
ใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในประเดน็นี  ้
 
ผู้ด าเนินการประชมุ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 38,500,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 55,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ตามท่ีเสนอ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,814,390 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
รวม 156,814,390 100.0000 

 

หมายเหต ุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 41 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการ  มอบฉันทะจ านวน 42 ราย ถือหุ้ นรวมกันได้ 
156,814,390 หุ้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ซึง่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและ
ให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 
“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 322,954,971.50 บาท (สามร้อยย่ีสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พนัเก้าร้อย

เจ็ดสิบเอด็บาทห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอด็ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พนัสองร้อย

สี่สิบห้าหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ 0.70 บาท   (เจ็ดสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น  
 หุ้นสามญั 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอด็ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พนัสองร้อย

สี่สิบห้าหุ้น)  
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ศนูย์หุ้น)” 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในประเดน็นี  ้
 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,814,390 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0  0.0000 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 156,814,390 100.0000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้ นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้ นสามัญ  เพิ่ มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie 
Bank Limited 

 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เสนอขออนุมตัิการเพ่ิมทนุตดทะเบียนของ

บริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดย
จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศออสเตรเลียซึง่เป็นบุคคล
ในวงจ ากัด โดยเป็นผู้ ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ.
17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือแข่งขนักบับริษัทฯ 

 
ทั ง้ นี  ้การ เสนอขายหุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนของบริ ษัทฯ  ใ ห้แก่  Macquarie Bank Limited ในครั ้ง นี  ้

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนครัง้เดียวเต็มจ านวน หรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึง
การก าหนดราคาเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท
ฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ด้วยราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนด
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ราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณราคาถัว
เฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลงัดงักลา่ว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ซึง่หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั
ท าการติดต่อกนั แต่ไมเกิน 15 วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้
ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท า
การก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั  

 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็นการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในราคาเสนอขายท่ีมีสว่นลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่ไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาต ่ากว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 
72/2558 
 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้า 
หน้าท่ีบริหารและ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจใน
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ 
 

(1)  การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาจองซือ้หุ้นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอ
ขาย ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ได้ก าหนดไว้ข้างต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น 
การ จัดสรรหุ้นไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน การช าระค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การเสนอ ขาย จดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

 
 (2)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย 

จดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวรวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขาย 
จดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

 
(3)  ด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวของ Macquarie 

Bank Limited ในแต่ละคราวรวมทัง้ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อ
ตลาด หลกัทรัพย์ฯ และ  
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(4)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆและหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย จดัสรร
จอง ซือ้ และส่งมอบหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต 
เอกสารและ หลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่น
ใดอันจ าเป็นและ สมควรเก่ียวกับการเสนอขาย จัดสรรจองซือ้ และส่งมอบหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
ดงักล่าวข้างต้นเพ่ือให้การ ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ของบริษัทฯ ส าเร็จลลุว่งไปได้ 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี (“นายศักดิ์ชัย”) ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางน าเงินท่ีได้รับจาก

การออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้ปใช้ลงทนุในธุรกิจประเภทใดบ้าง 
 
นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (“นายณัฐพงศ์”) ได้ชีแ้จงว่าแนวทางการ

ลงทนุของบริษัทฯ จะเน้นการลงทนุประกอบด้วย การลงทนุในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property 
Development and Construction) ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media) ธุรกิจการก าจัดของเสียและ
พลงังาน (Waste Management and Energy) ธุรกิจระบบขนส่ง และ/หรือ โครงสร้างพืน้ฐาน (Logistic and/or 
Infrastructure) รวมถึงธุรกิจอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันซึง่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในช่วงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 12 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาโครงการต่างๆ 
อย่างรอบคอบเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ดงันัน้โครงการที่ยงัไมม่ีความแน่นอน จงึยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้ใน
ขณะนี ้แต่หากมีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอแล้วบริษัทฯ ก็จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ท่านผู้ ถือหุ้น ทราบ
ตอ่ไป 

 
นายศกัด์ิชัย ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจก าจัดของเสียท่ีบริษัทฯ ก าลงัจะด าเนินการ ไม่ใช้การน าของ

เสียจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทย ตามท่ีเป็นข่าวใช่หรือไม่ 
 
นายณฐัพงศ์ ได้ชีแ้จงวา่แนวทางลงทนุในโครงการก าจดัของเสียของบริษัทฯ ไมใ่ช่การน าของเสียหรือขยะ

อนัตรายจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยตามท่ีเป็นข่าวแต่อย่างใด โดยปัจจุบนับริษัทฯ ได้ด า เนินโครงการ
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ธุรกิจการก าจดัของเสียและพลงังาน (Waste Management and Energy) ท่ีประเทศออสเตรเลีย ตามท่ีเคยขอมติ
ผู้ ถือหุ้นในการลงทุนโครงการดงักล่าวเมื่อปี 2560 ทัง้นี ้โครงการท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในกลุ่มนี ้ก็น่าจะมีลกัษณะ
โครงการท่ีใกล้เคียงกบัโครงการท่ีด าเนินการอยู่ 

 
นายศกัด์ิชยั ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank 

Limited ในครัง้นี ้ท าไมถงึไมก่ าหนดราคาท่ีชดัเจนและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีพิ้จารณาไปเลย และหุ้นเพ่ิม
ทุนดงักล่าวจะติด silent period หรือไม่  และการเข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของ Macquarie Bank Limited จะเป็นการซือ้
เพ่ือลงทนุของ Macquarie Bank Limited เอง หรือเป็นการซือ้และน าหุ้นไปกระจายตอ่ให้กบับคุคลอื่น 

 
นายณัฐพงศ์ได้ชีแ้จ้งว่าเน่ืองจากราคาท่ีเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่  Macquarie Bank Limited จะเป็น

ราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงั 7 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดท่ี
ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงไปแล้ว ดงันัน้ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในแตล่ะคราวก็จะต้องค านวณเป็นคราวๆ ตาม
กรอบการก าหนดราคาข้างต้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ในราคาต ่ากว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 หุ้ นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายจึงไม่
เข้าเกณฑ์ติด silent period 

 
นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล ท่ีปรึกษาการเงิน ได้ชีแ้จงว่าการเข้าซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนของ  Macquarie Bank 

Limited จะเป็นการเข้าซือ้เพ่ือลงทนุของ Macquarie Bank Limited เอง 
 
นางกีรติกา แพงลาด (“นางกีรติกา”) อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม

เพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะท าธุรกิจท่ีหลากหลาย
แขนง ดงันัน้การ Turnover ของบคุลากรจงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะอาจท าให้การท างานเป็นไปโดยไมต่่อเน่ือง ตน
จงึขอสอบถามวา่ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเร่ืองการ Turnover ของบคุคลากรไว้อย่างไร  

 
นายชชัวาลย์ เตรียมวิจารณ์กลุ ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นวา่ ในฐานะท่ีตนเป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

ซึง่โดยหน้าท่ีก็จะดเูร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้วย จงึขอชีแ้จงตอ่ท่านผู้ ถือหุ้นวา่  ขณะนีธุ้รกิจหลกัของบริษัทฯ คือ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะท่ีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้สง่ตวัแทนคณะกรรมการ เข้าไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทดงักลา่วเพ่ือ
ดแูลการท างานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ดงันัน้จงึไมน่่าจะมีปัญหาเร่ืองความตอ่เน่ืองในการท างาน 
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นางกีรติกา ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า Macquarie Bank Limited จะส่งบุคลาการเข้ามาเป็นกรรมการใน
บริษัทฯ หรือไม ่และในสดัสว่นเท่าใด  

 
นายณัฐพงศ์ ได้ชีแ้จ้งว่า  Macquarie Bank Limited เข้ามาซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในฐานะนกัลงทนุ 

โดยจะไมม่ีการสง่ตวัแทนเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 
 
 
เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกคะแนนเสียง ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้ นละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited 
และการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้า หน้าท่ีบริหารและ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออก 
เสนอขาย จดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเฉพาะ ในส่วนท่ีบริษัทฯ ออกและจดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ตามท่ีเสนอ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 164,847,811 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  0.0000 
รวม 164,847,811 100.0000 

 
หมายเหต ุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 4 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 8,033,421 หุ้น รวมมี

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการ มอบฉันทะจ านวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกนั
ได้ 164,847,811 หุ้น 

 
วาระที่ 5 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  32 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 100 

แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
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คณะ กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน  หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน 

 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 
ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 32 โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรค
หนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใด
ก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสิบ (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้
ถือจ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน (25) คน ซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือ

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรค
หนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใด
ก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นรวมกนั
ไ ด้ไม่ น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ น ท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง และ เหตุผลใน
การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
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หุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้
จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

 ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
ประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
วรรคสาม ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้น
คนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามท่ีบังคับไ ว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ ต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการจัด
ให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในประเดน็นี  ้
 
ผู้ด าเนินการประชมุ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ตามท่ีเสนอ 
 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 164,847,811 100.0000 
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ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
รวม 164,847,811 100.0000 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.  2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
ก าหนดว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีค าถาม หรือต้องการแสดง
ความคดิเห็นและค าเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอวาระ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี ้ 
 

ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพ่ิมเติมแตป่ระการใด 
 

ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่าน และกลา่วปิดประชมุเวลา 14 .59 น. 
 
 

(ลงช่ือ) พลต ารวจตรีหญิงจิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์          ประธานท่ีประชมุ 
  (พลต ารวจตรีหญิงจิรารักษ์ สทิธิพนัธุ์) 
 

       เฉลิมพล จนัทร์ทอง 
     (นายเฉลิมพล จนัทร์ทอง) 
        เลขานกุารบริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
 

 

ชื่อ – สกุล : นายณฐัพงศ์   ตงัเดชะหิรัญ 

ต าแหน่งปัจจุบนั: : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

อายุ: : 46 

สัญชาต ิ : ไทย 

ที่อยู่ : ซอยวิภาวดีรังสติ 60 แยก 12 แขวง
ตลาดบางเขน 10210 

ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอแต่งตัง้ 

: กรรมการ 

 

วุฒกิารศึกษา : 
▪ Ph.D IT Shinawat University (Canidate) Bangkok, Thailand. 
▪ M.S., Management Information System, University of Baltimore, Baltimore, Maryland, U.S.A. 
▪ MBA, Technology, Innovation, and Operations, University of Baltimore, Baltimore, Maryland, U.S.A. 
▪ Bachelor Degree, B.S., Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร : ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัทฯ : ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: ปี 2560 (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 2 ปี)  
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์ เกมส์ จ ากดั 
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2562- ปัจจบุนั กรรมการ Star Shenton Energy Pty., Ltd. 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์ มีเดยี กรุ๊ป จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอทีวี จ ากดั 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บซัซี่บีส์ จ ากดั  
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ      -ไมม่ี- 
ต าแหน่งงานในอดตี 

- กรรมการ บริษัท ไซเทค โซลชูัน่ จ ากดั 
- ที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิด้าน IT กระทรวงศกึษา เขตปทมุธานี 
- ที่ปรึกษา ด้านการพฒันาธุรกิจ สถาบนัวศิวกรรมพลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- เลขานกุารคณะกรรมาธิการการปอ้งกนัปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพตดิ สภาผู้แทนราษฎร 
- ที่ปรึกษาประจ าคณะอนกุรรมาธิการสือ่สารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

 
การเข้าร่วมการประชุมปี 2561 :  
ล าดับ การประชุม จ านวนครัง้ในการเข้า

ประชุม 
อตัราการเข้าร่วม

ประชุม (%) 
1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท   12 ครัง้ / 13 ครัง้ 92.31 
2.  การประชมุคณะกรรมการบริหาร 7 ครัง้ / 7 ครัง้ 100 
3.  การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 3 ครัง้ / 3 ครัง้ 100 

 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  :  ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     : ไมม่ี
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ข้อมูลเบือ้งต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 
 

 

ชื่อ – สกุล : พลเอกธนสร ป้องอาณา 

ต าแหน่งปัจจุบนั: : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

อายุ: : 63 

สัญชาต ิ : ไทย 

ที่อยู่ : 5/58 หมูท่ี่ 5 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอ
เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 9000 

ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอแต่งตัง้ 

: กรรมการอิสระ 

 

วุฒกิารศึกษา : 
▪ ประกาศนียบตัรชัน้สงู วปม.7, วปอ.2556, วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
▪ เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก 
▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์, 
▪ ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วศิวะเคร่ืองกล ร.ร.นายร้อย จปร. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : 
▪ Director Accreditation Program (DAP) 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร : ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัทฯ : ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: ปี 2560 (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 2 ปี)  
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปากบาง เจ็ตตีส้อง จ ากดั 

 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ 

2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาพเิศษกองบญัชาการกองทพัไทย กองทพัไทย 
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ต าแหน่งงานในอดตี 
- รองผู้บญัชาการหนว่ยบญัชาการทหารพฒันา กองทพัไทย 
- ผู้ทรงคณุวฒุิพเิศษกองบญัชาการกองทพัไทย กองทพัไทย 

 
การเข้าร่วมการประชุมปี 2561 :  
ล าดับ การประชุม จ านวนครัง้ในการเข้า

ประชุม 
อัตราการเข้าร่วม

ประชุม (%) 
1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท   11 ครัง้ / 13 ครัง้ 84.62 
2.  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ / 8 ครัง้ 87.50 

 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  :  ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     : ไมม่ี
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า : ไมเ่ป็น 
2.  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไมเ่ป็น 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มนียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ : ไมม่ี 
4.  เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา

ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยัส าคญั 

: ไมเ่ป็น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน  2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  15/2560 มีมติ เปลี่ยนแปลงช่ือ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในด้านการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ด้านการ
บริหารความเสีย่ง ด้านการสรรหาและด้านการพิจารณาคา่ตอบแทน  

 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการจะร่วมกันพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมด้าน

คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผา่นมา ซึง่การสรรหาจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดแนวทางไว้ ดงันี  ้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. กรรมการแตล่ะทา่นจะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ไมป่ระกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขดัแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกบักลุม่บริษัท 
(ข) เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้
ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ค) มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
และสามารถอทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที่ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  

(ง) ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง 
(นบัรวมกรณีที่ได้รับอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย) 

4. ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอยา่งน้อย 3 ท่านที่มีความเป็น
อิสระ เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระ
แต่ละท่านัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบตัิของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการ
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อิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทที่มี่คณุสมบตัิตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 
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ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
และผู้ เก่ียวข้องโดยต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะด้วย 
2. ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคมุ

หรือบคุคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 24 เดือน 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขดัแย้งใน 
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน ดงันี ้
3.1. ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการซือ้ขายสินค้าหรือการบริการกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ที่มีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 1 ของรายได้รวมทัง้ปีของบริษัท หรือเกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้
รวมทัง้ปีของบริษัทท่ีตนเองเป็นผู้มีอ านาจควบคมุภายในรอบระยะเวลาบญัชี 

3.2. ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มี
มลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 1 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท 

4. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความ 
ขดัแย้งในระดบับิดา มารดาคูส่มรส บตุร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ 
หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี ้บิดามารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของ บตุร) 

5. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
6. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 
8. ไม่เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบคุคลที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นวา่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
9. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วย

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยค านงึถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ ได้แก่ ภารกิจ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ โดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกนั แผนการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้
กรรมการปฏิบตัิงานกับบริษัทฯ ให้บรรลเุป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้กระบวนการก าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ 
มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นผู้ พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่ เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชุม 

(1) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท  25,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการบริษัท   15,000.00 บาท/ครัง้ 

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

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

 
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบ าเหน็จ 

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

 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอข้างต้น มีจ านวนและอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของ

กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 

เมษายน 2561 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอยีดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกนั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี  ทักษะความรู้ 
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชีแล้วแล้ว จึงมีมติแต่งตัง้ส านักผู้ สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ   
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 เนื่องจากผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการท างานที่ดี มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี อีกทัง้เป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ซึ่งจะท า
ให้เกิดความสะดวกในการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidate) และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับ
รอบปี 2562 คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมทัง้สิน้ 2,175,000 บาท  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 เห็นวา่ผู้สอบบญัชีและคา่สอบ
บญัชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมีความเหมาะสม จึงมีมติอนุมตัิให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ดงัมีรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 
 
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 3759 
จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 1 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครอง ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการท างานด้านการสอบบญัชี ▪ กลุม่สถาบนัการเงิน 

- บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- กลุม่บริษัท คาเธ่ย์ลสีแพลน จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่อตุสาหกรรมการเกษตร 
- บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
- กลุม่บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
- กลุม่บริษัท ห้องเย็นเช่ียนซีฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
- กลุม่บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
- กลุม่บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 
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- บริษัท สหโมเสคอตุสหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
- กลุม่บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่พลงังาน 
- บริษัท ยนูิค ไมนิ่งเซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่สิง่พิมพ์ 
- บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 5113 
จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 1 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครอง ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา ▪ บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

▪ บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการท างานด้านการสอบบญัชี ▪ กลุม่อตุสาหกรรม 

- บริษัท ยซูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
- กลุม่บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 
- บริษัท สหโมเสคอตุสหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่พลงังาน 
- บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 

 
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 7305 
จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 1 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครอง ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา ▪ บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

▪ บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการท างานด้านการสอบบญัชี ▪ กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

- กลุม่บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
- กลุม่บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่วสัดกุ่อสร้าง 
- บริษัท สหโมเสคอตุสหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
- กลุม่บริษัท ไดนาสตี ้เซรามคิ จ ากดั (มหาชน) 

▪ กลุม่การค้าและค้าปลกี 
- กลุม่บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
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โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี 

 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2562 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 รวมทัง้สิน้ 2,175,000.00 บาท 

คา่สอบบญัชี (บาท) : 

บริษัทที่สอบทาน/ตรวจสอบ 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอขอ) 
ปี 2561 

บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม 1,500,000.00 1,500,000.00 
บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 200,000.00 200,000.00 
บริษัท สตาร์ เกมส์ จ ากดั 75,000.00 75,000.00 
Star Shenton Energy Pty.Ltd. 400,000.00 400,000.00 
รวม 2,175,000.00 2,175,000.00 

 

ทัง้นี ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ถกูเสนอให้แตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุลดงักลา่ว 
ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 (7.1) 

หน้า 1 ของ 1 

 

กรุณาน าหนงัสือฉบบันีม้าดว้ยทกุท่าน เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 

 เขียนที       
 วนัท่ี   เดือน    ปี   
 
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ    

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 
จ านวนทัง้สิน้     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียงดงันี ้ 
หุ้นสามญั     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง        
หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง   

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
1)          อายุ   ปี                               

อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 

2)         อายุ   ปี                               
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 

3)         อายุ   ปี                               
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์            .          

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ใน
วนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
(4)    กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

                    ลงลายมือช่ือ     .ผู้มอบฉนัทะ 
                      (     ) 

          ลงลายมือช่ือ     .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (     ) 

           ลงลายมือช่ือ     .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (     ) 

           ลงลายมือช่ือ     .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (     ) 

 

หมายเหต:ุ  -  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  -  โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
 -  กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถกูต้อง) ของผู้ รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบบันี ้

 
อากรแสตมป์ 
20.- บาท 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 (7.2) 

หน้า 1 ของ 4 

กรุณาน าหนงัสือฉบบันีม้าดว้ยทกุท่าน เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 

 เขียนที       
 วนัท่ี   เดือน    ปี   
 
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ    

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตำร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นรวม 
จ านวนทัง้สิน้     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียงดงันี ้ 
หุ้นสามญั     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง        
หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง   

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
1)          อายุ   ปี                               

อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 

2)         อายุ   ปี                               
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 

3)         อายุ   ปี                               
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์            .          

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(4) ในการประชมุครัง้นีข้้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดงันี  ้
วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนำยน 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2561 และแผนงำนปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรำยงำนผู้สอบบัญชี ส ำหรับรอบระยะเวลำ 
บัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่  4  พิจำรณำอนุมัติงดจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 5  พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5.1 นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหรัิญ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

5.2 พลเอก ธนสร ปอ้งอาณา ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 7  พจิำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2562 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 8  พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วำระที่ 9  พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุได้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

                    ลงลายมือช่ือ     .ผู้มอบฉนัทะ 
                      (     ) 

          ลงลายมือช่ือ     .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (     ) 

           ลงลายมือช่ือ     .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (     ) 

           ลงลายมือช่ือ     .ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                      (     ) 

 
หมายเหต:ุ   
(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
(2) วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
20.- บาท 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตำร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

--------------------------------------------------------------- 

วาระที่               เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่               เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่               เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่               เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)         

ช่ือกรรมการ         
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ         
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ         
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ         
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ         
 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ    1.   โปรดตดิอากรแสตมป์ 20.-บาท 

2. กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรับรองความถกูต้อง) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมใบมอบฉนัทะฉบบันี ้
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กรุณาน าหนงัสือฉบบันีม้าดว้ยทกุท่าน เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C) 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 
เขียนที       
Written at 

 วนัท่ี   เดือน    ปี   
 Date       Month                                  Year 
 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ     

I/We                                                                          Nationality               
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
Having office located at               Road     Sub-district 
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    
District                                            Province                                Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั        
As the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Star Universal Network Public Company Limited 
โดยถือรวมจ านวนทัง้สิน้    หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
Holding a total of                                               shares and have the voting right of                              votes as follows:                                             
หุ้นสามญั     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          เสียง 
Ordinary share                                                          shares having the voting right of                                               votes    
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          เสียง 
Preference share                                                      shares having the voting right of                                               votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint  

1) ช่ือ        อายุ   ปี                                
Name                                                                                                         age                                years 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
Residing/located at no.                  Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 
District                                                     Province                                              Postal Cod e           or 

2) ช่ือ        อายุ   ปี                                
Name                                                                                                         age                                years 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
Residing/located at no.                  Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 
District                                                     Province                                              Postal Cod e           or 

3) ช่ือ        อายุ   ปี                                
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Name                                                                                                         age                                years 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
Residing/located at no.                  Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์             
District                                                     Province                                              Postal Cod e           

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders on Tuesday April 23, 2019 at 14.00 p.m., at Rachada 1, Chaophya Park Hotel 247 Rachadapisek Road, 
Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
      Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having right to vote 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
      Grant certain of my/our proxy as follows: 
       หุ้นสามญั     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้           เสียง 
            Ordinary share                                           shares having the voting right of                                                  votes 
       หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้           เสียง 
            Preference share                                        shares having the voting right of                                                 votes 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด …………………………………………….เสียง 
      Totaling                                                                                                           votes  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

2/2018 held on June 28, 2018 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s and its subsidiaries’ operating results for the year 2018 

and the Company’s business plan for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
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 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา 
บัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the auditor’s report for the 
period ended December 31, 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 4 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as a legal reserve fund and the 
suspension of dividend payment from the Company’s operational results for the fiscal year ended 
December 31, 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those directors who will retire by 

rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

        เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                             Elect the entire group of nominated directors 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

                        เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                             Elect each nominated director individually 

5.1 ช่ือกรรมการ  นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหรัิญ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
                           Name of Director: Mr. NUTTAPONG TUNGDAJAHIRUN,  Director 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
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          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  
5.2 ช่ือกรรมการ  พลเอก ธนสร ปอ้งอาณา ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

                            Name of Director: GEN. THANASORN PONGARNA, Independent Director 
 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 

          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                                votes  

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda 6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of auditor’s remuneration 

for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of Articles 12, 25, 26 and 30 of the Company’s Articles of 

Associations 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider other matters (if any)  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบไุด้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the 
event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 
the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with 
my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

               ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                             (                ) 

                                                                    

ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                             (                ) 

 

ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                             (                ) 

 

ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                             (                ) 

 
หมายเหต/ุRemarks:   

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลให้เทา่นัน้ 

 The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be the share depository. 

                  2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 Documents required to be submitted with this proxy form are: 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
       A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
                            A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

อากรแสตมป์ 
20.-บาท 

Duty Stamp 
of Baht 20 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 (7.3) 

หน้า 6 ของ 8 

 

                  3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

                  4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 

directors, can be elected. 
                  5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the 

Attachment to this Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of Star Universal Network Public Company Limited for the 2019 Annual General 
Meeting of Shareholders on Tuesday April 23, 2019 at 14.00 p.m., at Rachada 1, Chaophya Park Hotel 247 Rachadapisek 
Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

--------------------------------------------------------------- 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่               เร่ือง           
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        v otes  

วาระที่               เร่ือง           
Agenda                  Subject 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่               เร่ือง           
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
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 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที ่               เร่ือง           
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)         
Agenda                  Subject: Election of Directors (continued) 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะ 

กรณีผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉนัทะให้แก่
กรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดงัมี
รายช่ือ และข้อมลูประกอบของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้

1. พลเอกธนสร   ป้องอาณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อาย ุ : 63 ปี 
ที่อยู ่ : 5/58 หมูท่ี่ 5 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 9000 
การศกึษา  : ▪ ประกาศนียบตัรชัน้สงู วปม.7, วปอ.2556, วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

▪ เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก 
▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
▪ ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วิศวะเคร่ืองกล ร.ร.นายร้อย จปร. 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : -ไมม่ี- (ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2561) 
ต าแหนง่งานปัจจบุนั  : ▪ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 

เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 
▪ ที่ปรึกษาพิเศษกองบญัชาการกองทพัไทย 

การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอ : - มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกออกตามวาระ  
- มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6  
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 
2. นาย ชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 55 ปี 
ที่อยู ่ : 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขว้าง กรุงเทพมหานคร 10310 
การศกึษา  : ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 
▪ ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู (การสอบบญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
▪ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศไทย (CPA) 
▪ ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : -ไมม่ี- (ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2561) 
ต าแหนง่งานปัจจบุนั  : ▪ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล

กิจการ บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 
▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.ทวี จ ากดั (มหาชน) 
▪ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ช.ทวี จ ากดั (มหาชน) 
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▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเพ็กซ์ ดิเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

▪ กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมาร์ท คอนซลัติง้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอ : - ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  

พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกออกตามวาระ  
- มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6  
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

 

3. นาย อมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 52 ปี 
ที่อยู ่ : 478/184 หมู่ที่ 2 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

10280 
การศกึษา  : ▪ อบรมหลกัสตูรการประกอบวิชาชีพทนายความ 

▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท : -ไมม่ี- (ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2561) 
ต าแหนง่งานปัจจบุนั  : ▪ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท 

สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 
▪ ทนายความ บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
▪ คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 

การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอ : - ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกออกตามวาระ  
- มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6  
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
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ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้บริหาร
และผู้ เก่ียวข้องโดยต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะด้วย 
2. ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคมุหรือ

บคุคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้งและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24 
เดือน 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีความขดัแย้งใน ลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน ดงันี ้
3.1. ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการซือ้ขายสินค้าหรือการบริการกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ที่มีมลูค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทัง้ปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
รวมทัง้ปีของบริษัทท่ีตนเองเป็นผู้มีอ านาจควบคมุภายในรอบระยะเวลาบญัชี 

3.2. ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ ยืมเงินกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มี
มลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 1 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลที่อาจมีความ ขดัแย้งใน
ระดบับิดา มารดาคูส่มรส บตุร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี ้บิดามารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของ บตุร) 

5. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
6. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
9. ไม่เคยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  กฎหมายวา่ด้วยการ

ประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวา่ด้วย
การประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศโดยหนว่ยงานที่
มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการ
บริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
และกำรออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่ระบรุายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดและขดัเจนตามที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนดไว้มายงัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บคุคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอช่ือและแจ้ง
ข้อมลูของกรรมการดงักลา่วไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 8 โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อ
ความคล่องตวักรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุม
แทนได้ แตผู่้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิเข้าประชมุและออกเสยีงได้เพียงรายเดียว ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือไมอ่อกเสยีงเพียงอยา่งใด
อยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปท่ีง่ายไมซ่บัซ้อนและ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบมอบฉนัทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น มายงัผู้ ถือหุ้นด้วย 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

 บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ
ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 ตัง้แตเ่วลา 12:30 น. เป็นต้นไป 
ณ สถานที่ที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ลงทะเบียน ขอให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 

• หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
- เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ ซึง่ปรากฏภาพถ่าย ช่ือและนามสกลุของผู้ ถือหุ้น และยงัไมห่มดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือ
ช่ือสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2   กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ ซึง่กรอกข้อความครบถ้วนและ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น  ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

-  เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 

 2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

2.1   กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
- เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1.1 
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- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น 

2.2 กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 
- หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและ
มีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ1.1 
-  ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัข้อ 1.1 ที่ลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ซึง่ผู้แทนนิติบคุคลได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. ผู้ถอืหุ้นบุคคลธรรมดำที่มิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้เอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคล หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแตก่รณี) ซึง่ลง    
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่งลง 
ลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบคุคล หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักลา่วจะต้องผา่นการรับรอง
จากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจ โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิติบคุคลผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจ ในการลงลายมือช่ือ รวมถึงที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทน
นิติบคุคลนัน้ ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของค าแปล 

4.  ผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้น 

- ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคลตามข้อ 2. 
-  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุตา่งชาติ มอบให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

• หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้น ให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

• หนงัสอืยืนยนัวา่คสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโดเดียน 
 
กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นเป็นเสยีงหนึง่ 
2. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 2.1   กรณีปกติ ให้ถือเอาเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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2.2   กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตาม
กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ระบไุว้ในแต่ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุวา่มติให้
แตล่ะวาระจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงเทา่ใด 

2.3    ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุมีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2.4    ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ และประธาน

อาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียง
ลงคะแนนได้โดยไมม่ีข้อห้าม 

3.  หนงัสอืมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนน 
3.1  ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยไมส่ามารถแบง่แยกคะแนน
เสยีงในแตล่ะวาระ เฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีสามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได้ 

3.2  เจ้าหน้าที่จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง (2) ผู้ รับมอบ
ฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ (3) ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ แบบ ค. 
ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุ
ประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจก
บตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้มีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแล้วและจะบนัทกึคะแนนเสียงตามที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะตัง้แตเ่วลาที่ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 

4.  การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
4.1  ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้อง

กบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณา
แจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

4.2  ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และให้ผู้ ถือ
หุ้น (หรือผู้ รับมอบฉนัทะ) ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบั โดยใน
การนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท า
เคร่ืองหมายในช่อง □ เห็นด้วย ในบตัรลงคะแนนและสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชมุ บริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพื่อใช้เป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนที่มาถึง
เจ้าหน้าที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ได้ประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ๆ แล้วจะถือวา่เป็น
บตัรที่เห็นด้วยเท่านัน้ และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุม 
จะประกาศผลให้ที่ประชมุทราบ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือ
หุ้นสามารถใช้สทิธิของทา่นได้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกิน 12 (สบิสอง) คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินอยูใ่นประเทศไทย 

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 17.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

 (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น 
  กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 18.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบั
สว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน ส่วนปี
หลงัๆตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 (4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21 
 (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล
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ตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆตามระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัท ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
 กิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้กรรมการผู้นัน้ 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
 ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบเุร่ือง
และเหตผุลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิ
ห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาในวรรคสามในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 33. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนัดประชุมโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่ว
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
 คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
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ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุมในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
 สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ งมาเป็น
ประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
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(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆกนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 
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บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

แบบขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2561  
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561 (รวมงบการเงินประจ าปี 
2561) ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัเอกสารเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 (รวมงบการเงินประจ าปี 2561) ที่
จดัพิมพ์ในรูปแบบหนงัสอื ซึง่มีเนือ้หาเช่นเดียวกนักบัรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดาวน์โหลดผา่นคิวอาร์โค้ด (QR Code) โปรด
ท าเคร่ืองหมายในช่อง  ที่ท่านประสงค์ขอรับเอกสารที่จดัพิมพ์เป็นรูปเลม่ และกรอกรายละเอียดข้างท้ายนี ้แล้วสง่กลบั
มายงับริษัทฯ เพือ่ บริษัทฯ จะได้จดัสง่เอกสารให้ทา่นทางไปรษณีย์ตอ่ไป 

 
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ในรูปแบบหนงัสอื 
 รายงานประจ าปี 2561 
 

ข้าพเจ้า ช่ือ       นามสกลุ       
ที่อยู ่เลขท่ี  หมูท่ี่    ซอย       
หมูบ้่าน       ถนน       
แขวง/ต าบล      เขต/อ าเภอ      
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์      
โทรศพัท์       โทรสาร        
E-mail        
 

 หมายเหต:ุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัไปยงับริษัทฯ ผา่นช่องทางดงันี ้
- E-mail address: admin@staruniversalnetwork.com 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่:   
 บริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 
 โทรศพัท์  0-2041-8162 โทรสาร 0-2041-8162 
 

mailto:admin@staruniversalnetwork.com
mailto:admin@staruniversalnetwork.com
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บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้น  และรายงาน
ประจ าปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น สามารถเข้าถึงข้อมลู
ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

ระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป)  

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน QR Code (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไปท่ี QR Code)   
3. หน้าจอจะปรากฏข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้แตะที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  
หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชั่น 

(Application) อื่นๆ เช่น Line ,QR CODE READER และ Facebook เป็นต้น  

ระบบ Android  

1. เปิดแอปพลเิคชัน่ Line, QR CODE READER และ Facebook  
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
เข้า Line เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562  

ของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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