
 

ที่ EC0026/2561 

                วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 135,210,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9098 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

   ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็น
ดังนี้  

   *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4  ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 21,603,966 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 
  และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,814,349 หุ้น 

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Macquarie Bank Limited  

   ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,814,349 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 -*

รวม 156,814,349 100.0000

X  of X1 4

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242 
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หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1  ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 41 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ 
  มอบฉันทะ จำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,814,390 หุ้น 

3. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน เป็นดังนี้  

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ 
Macquarie Bank Limited 

  ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้  

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,814,390 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 156,814,390 100.0000

ทุนจดทะเบียน : 322,954,971.50 บาท (สามร้อยย่ีสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้า)

มูลค่าหุ้นละ : 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้า)

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (ไม่มี)”

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,814,390 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 156,814,390 100.0000

X  of X2 4



   *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4  ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 8,033,421 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 
  และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 164,847,811 หุ้น 

5. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 

   

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 164,847,811 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 -*

รวม 164,847,811 100.0000

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอให้แก้ไข

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือจำนวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน (25) คน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และ เหตุผลในการ
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่
สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดัง
กล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่
บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับ
แต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

X  of X3 4



  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน เป็นดังนี้  

    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                ขอแสดงความนับถือ 

                                      จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ 

                          (พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์) 

                 ประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 164,847,811 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 164,847,811 100.0000

X  of X4 4


