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บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน)   

ท่ี 062/0960        
 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
 
เร่ือง    ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
  2. สารสนเทศรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ของบริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 
  3. รายงานบทวเิคราะห์ของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เก่ียวกบัธุรกรรมการซ้ือสินทรัพยต์ามรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์
  4. หลกัเกณฑ ์วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
  5. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ และคุณสมบติักรรมการอิสระ 
  6. แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ 
  7. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  8. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
  
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพ ท่ีอยู ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมา โดยบริษทัฯ ได้

จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัฯ ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ไดบ้นัทึกไว้

ถูกตอ้งตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
การลงมติ:  การพิจารณาวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 2  พจิารณาอนุมตักิารท าธุรกรรมการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: บริษทัฯ ประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในธุรกิจการคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยการ

เขา้ซ้ือหุน้ในบริษทั Shenton Energy Pty. Ltd. (“Shenton”) จ านวน 30,000,060 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 60 จากผูถื้อหุ้นของ Shenton โดยปราศจากภาระผูกพนั ในราคาไม่เกิน 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 
หรือไม่เกิน 215 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากบั 26.85 บาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 
1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากบั 26.85 บาท (“ธุรกรรมการซ้ือหุ้น Shenton”) โดยมีวตัถุประสงคก์ารลงทุน
เพ่ือให้เกิดรายได้ประจ าท่ีต่อเน่ือง และมีกระแสเงินสดสม ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามแผนธุรกิจ
ประจ าปีท่ีไดป้ระกาศไปก่อนหนา้น้ี 

 
 ธุรกรรมการซ้ือหุ้น Shenton จะเกิดข้ึนเม่ือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น และปฏิบติั

ตามเง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย รวมถึงท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 ซ่ึงจะจดัใหมี้
ข้ึนในวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ทารายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี ภายหลงัจากกระบวนการซ้ือหุน้แลว้เสร็จ Shenton จะมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 60 

 
 ทั้ งน้ี  การเข้าท าธุรกรรมการซ้ือหุ้น  Shenton เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.
2547 (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงไดรั้บการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
เท่ากบัร้อยละ 42.24 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ซ่ึงมีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 15 แต่ต ่ากวา่
ร้อยละ 50 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยร์ายการอ่ืนในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ดงันั้น ธุรกรรมการ
ซ้ือหุ้น Shenton จึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 
(1) เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้ าการ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 
(2) จดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ได้

ท าการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560  
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  ทั้ งน้ี บริษัทฯ รายละเอียดของธุรกรรมการซ้ือหุ้น Shenton ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 
 การเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือหุ้น Shenton มีลกัษณะเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชนมาเป็น

ของบริษทัฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แกไ้ข
เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 36(2) ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีนยัส าคญั จึงได้
แต่งตั้ง บริษทั เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เพ่ือเสนอบทวิเคราะห์เก่ียวกบั
ธุรกรรมการซ้ือหุ้น Shenton ดังกล่าว เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

 
 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร เป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกรรมการซ้ือหุน้ Shenton ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ ไดศึ้กษาและตรวจสอบขอ้มูลของกิจการ Shenton Energy แลว้ พบวา่การลงทุนใน

ธุรกิจการคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย ผ่านธุรกรรมการซ้ือหุ้น Shenton จะส่งผล
ดีต่อบริษทัฯ ในดา้นการมีรายไดท่ี้ต่อเน่ืองและมัน่คง ภายใตค้วามเส่ียงต ่า ซ่ึงเป็นทิศทางท่ีบริษทัฯ ก าลงั
มุ่งเนน้ท่ีจะสร้างรายไดท่ี้สม ่าเสมอ ซ่ึงในท่ีสุดจะท าใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัยะ 

 
 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้

ลงทุนในธุรกิจการคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษัท 
Shenton Energy Pty. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 จากผูถื้อหุ้นของ Shenton โดยปราศจากภาระผูกพนั ใน
ราคาไม่เกิน 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริหารในการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซ้ือหุน้ Shenton ดงักล่าว  

 
การลงมติ: การพิจารณาวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่ 3  พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุน 
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ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทัจาก 118,522,905.20 บาท (หน่ึงร้อยสิบแปดลา้นห้าแสนสองหม่ืนสองพนัเกา้ร้อย
หา้บาทยีสิ่บสตางค)์ เป็น 189,636,647.90 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบเกา้ลา้นหกแสนสามหม่ืนหกพนัหกร้อย
ส่ีสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสตางค)์ โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 101,591,061 หุ้น (หน่ึงร้อยหน่ึงลา้นห้า
แสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัหกสิบเอด็หุน้) มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค)์ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 3 หุ้น
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถว้น) โดยบริษทัฯไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนสุทธิ
ภายหลงัหักค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 302,456,533.00 บาท (สาม
ร้อยสองลา้นส่ีแสนหา้หม่ืนหกพนัหา้ร้อยสามสิบสามบาท)  

 
 เพื่อความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคต คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรใหน้ าเสนอ

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2560 พิจารณาอนุมัติให้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินใหม่ 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่างน้ี 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุนจากเดมิ 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะใช้ 

(ล้านบาท) 

จ านวนเงนิทีใ่ช้ไปจนถึง 

วนัที ่30 มถุินายน 2560* 

จ านวนเงนิ
คงเหลือ 

1. ส าหรับธุรกิจจดัจ าหน่ายวสัดุ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวกบังานก่อสร้าง 

125 15.97 109.03 

ลงทุนในธุรกิจท่ีมัน่คง และสร้างผลตอบแทน
อยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ในธุรกิจส่ือโฆษณา 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ
สุขภณัฑ ์

150 78.00 72.00 

3. เงินทุนหมนุเวยีน 30 24.62 5.38 

รวมเป็นเงิน 305 118.59 186.41 

 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิม่ทุนทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่ เป็นดงันี ้

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิทีจ่ะใช้ (ล้านบาท) 

ส าหรับธุรกิจจดัจ าหน่ายวสัดุ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง 30 
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วตัถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิทีจ่ะใช้ (ล้านบาท) 

ลงทุนในธุรกิจท่่ีมัน่คง และสร้างผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ในธุรกิจส่ือโฆษณา 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจคดัแยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ 

245 

เงินทุนหมนุเวยีน 30 

รวมเป็นเงิน 305 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
การลงมติ:  การพิจารณาวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
   ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
                                                 
วาระที ่ 4  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ:คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเห็นควรใหมี้วาระอ่ืนๆ น้ี ไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

ไดซ้กัถาม หารือ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ผูป้ฏิบติังานของบริษทัฯ  
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ต่อประธานท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 ณ ห้อง การเวก โรงแรม
โกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ท่ีอยู ่92 ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หากท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะแก่บุคคลท่ีท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอให้เขา้
ประชุมแทน (ประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) โดยใชแ้บบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 7)  ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุด
ลงทะเบียน  

 

อน่ึง  บริษทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 (Record Date) ในวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา  225 ของ พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ .2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
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            ขอแสดงความนบัถือ 

            

                                               (นายกนก วงศราวทิย)์ 
         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


