
 

 

 

 

 

หนังสือบอกกลาวเชิญประชมุสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2564 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. 

 

 

เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของบริษัทสตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

 

 



       

 

ท่ี  AGM/2564 

               วันท่ี 30 มีนาคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

เรียน  ทานผูถือหุน  

  บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2564 

     2. รายงานประจําป 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) 

     3. ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการท่ีออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

      (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

     4. ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการเขาใหม 

      (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

     5.  หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการ

อิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5,7) 

     6.  หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

     7. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทยอยท่ีใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน  

    (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 

     8. หลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

     9.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

    10.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. 

    11 ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

    12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําป 2563 

    13.  การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรบัการดาวนโหลดรายงานประจําป 2563 

    14.  แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 
 

  ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของ

บริษัทฯ เลขท่ี 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นท่ี 3 หองเลขท่ี 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไป 
 

วาระท่ี 1:   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล:  การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงรายงาน

การประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเปนท่ีเรียบรอยแลว 

โดยบริษัทฯ ไดแนบสําเนารายงานการประชุมพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งน้ี (รายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1) 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จาํกัด (มหาชน)  
เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 02-121-7819 Website: www.staruniversalnetwork.com  เลขทะเบียนผูเสียภาษี 0107548000242 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 ไดบันทึกไว

ถูกตองตรงความเปนจริง จึงเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ดังกลาว 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2:   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 และแผนงานป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 2563 ไว

ในรายงานประจําป 2563 ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) พรอมหนังสือบอกกลาวเชิญ

ประชุมครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทซ่ึง

เกิดขึ้นในรอบป 2563 และแผนธุรกิจป 2564 

การลงมติ:     เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3:   พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับงวดป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

    2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 40 กําหนดให “คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ

คณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจงบดุลและงบกําไรขาดทุนน้ันใหเสร็จกอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผู

ถือหุน” 

      งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับงวดป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ดังปรากฏในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินท่ีไดจัดสงมา

พรอมกันน้ี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2. รายงานประจําป 2563 หัวขอ “รายงานผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2563 ป 2562 ป 2563 ป 2562 

สินทรัพยรวม  327.79 701.27 164.51 505.71 

หนี้สินรวม 231.25 356.22 98.08 192.58 

สวนของผูถือหุน 96.54 345.05 66.43 313.13 

รายไดรวม 28.72 47.35 28.41 34.68 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (311.65) (182.65) (246.70) (168.41) 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (หนวย : บาท) (0.919) (0.42) (0.911) (0.62) 

หนวย : ลานบาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับงวดป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผานการตรวจสอบ

และรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดผานการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน  

      ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4:   พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 

    2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตามขอบังคับบริษัท 

ขอท่ี 42 กําหนดให “หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล” ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 

ภายหลังการการหักทุนสํารองตาง ๆ ท้ังหมดแลว 

      นอกจากน้ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 116 และขอบังคับ

บริษัท ขอท่ี 43 กําหนดให “บรษัิทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา 

(5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เทากับ 246.70 ลานบาท และมีผลขาดทุนสะสม 

429.36 ลานบาท บริษัทฯ จึงไมสามารถจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ได 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุน

สํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

      และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5:   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตามขอบังคับของ

บริษัท ขอท่ี 18 กําหนดให “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน

หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการแบงใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย

จํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขารับตําแหนง

อีกก็ได”  

      ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 มีกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ทาน ไดแก 
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      1. นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กํากับ 

         ดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง  

      โดยนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล ไดแสดงความประสงคลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ยอยมีผลต้ังแตวันท่ี 11 มีนาคม 2564 มีวาระคงเหลือเพียง 50 วันจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 75 กําหนดให “ในกรณีท่ี

ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๘ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต

วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน” บริษัทฯ จึงไมไดแตงต้ังบุคคลใดใหเขาเปนกรรมการตามวาระท่ี

เหลืออยู 

      2. นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ 

                พิจารณาคาตอบแทน กํากับดูแลกิจการและบริหาร 

                ความเส่ียง 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาถึงคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกําหนด โดยคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหากรรมการเปน

รายบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ  

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) และความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณของกรรมการท่ีตองการสรรหาใหมีความ

หลากหลายและสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอนายณัฐพงศ            ตัง

เดชะหิรัญ กลับเขารับตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวากรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระในครั้งน้ีมีคุณสมบัติครบถวน

ตามกฎหมายกําหนด อีกท้ังเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณอยางกวางขวางในสาขาตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ

ความสําเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงต้ัง นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไป

อีกวาระหน่ึง  

การลงมติ:          การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

           (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน          

                                                   กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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                      (3)  บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน  กรรมการท่ี

จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

หรือเกินจํานวนท่ีจะพึงมี ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

          ท้ังน้ี เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในการเลือกต้ังกรรมการในครั้งน้ี จะ

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 

วาระท่ี  6:  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:      เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับบริษัท ขอท่ี 23 

กําหนดให “กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและ

ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดย

อาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนท่ีแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ 

หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากน้ีกรรมการบริษัทมี

สิทธิไดรับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

      คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑกําหนดคาตอบแทนจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลองทางธุรกิจและ

ผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการแตละคน และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทใหนําเสนอตอท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 2564 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 2564 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  - ประธานกรรมการบริษัท 25,000 25,000 

  - กรรมการบริษัท 15,000 15,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

   - กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง 

   - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ 15,000 15,000 

   - กรรมการสรรและพิจารณาคาตอบแทนฯ 

     (เฉพาะกรรมการที่ไมใชผูบริหาร) 

10,000 10,000 

          คาตอบแทน 

      คณะโดยรวมในอัตรารอยละหน่ึง (1) ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมประจําป 2564 หลังจากหักเงินสํารอง 

      ตามท่ีกําหนด (โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม) ท้ังน้ี วงเงินรวมคาตอบแทนท้ังหมดไมเกิน 2.6 ลานบาทตอป 

ความเห็นคณะกรรมการ:      คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และเห็น

ควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2564 ในรูปแบบ

เบ้ียประชุมกรรมการและบําเหน็จคณะกรรมการ ตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ท้ังน้ี 

รายละเอียดของคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6 

หนวย : บาท 
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การลงมติ:         การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุม 

วาระท่ี 7:   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเขาใหม 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพ่ือรองรับการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม จํานวน 3 ทาน โดยมีรายนามดังน้ี 

        (1) นายธนกฤต  อัจฉริยะสมบัติ   กรรมการ   

        (2) นายกุมพล   บัวสวรรค    กรรมการ 

        (3) ผศ.ดร.ศิริเดช  คําสุพรหม    กรรมการอิสระ  

      คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณากล่ันกรอง สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการใหม

ของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว 

และเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตามประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ โดยเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม 

จํานวน 3 ทาน ดังรายนามขางตน  

      ท้ังน้ี ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติท่ีจะดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีเทากับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาแตงต้ัง (1) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ และ (2) นายกุมพล บัวสวรรค (3) ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม 

เปนกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เน่ืองจากเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและกระบวนการ

สรรหากรรมการท่ีกําหนดไว รวมถึงเปนผูมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสม มีประสบการณท่ีหลากหลายและ

สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

      ท้ังน้ี ประวัติของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมฉบับน้ี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4)     

การลงมติ:          การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

           (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน          

                                                   กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

                      (3)  บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน  กรรมการท่ี

จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

หรือเกินจํานวนท่ีจะพึงมี ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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          ท้ังน้ี เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ในการเลือกต้ังกรรมการในครั้งน้ี จะ

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 

วาระท่ี 8:   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:    เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับบริษัท ขอท่ี 37 

กําหนดให “การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้งพึงพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําปของบริษัท”  นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดให “บริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ีหมุนเวียนผูสอบบัญชีท่ีลงรายมือช่ือใน

รายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเม่ือปฏิบัติงานมาแลว  7 รอบปบัญชี ไมวาจะติดตอกันหรือไม และตอง

มีการเวนวรรคอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ผูสอบบัญชีรายดังกลาวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนได” 

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2564 โดยไดประเมินจากความเปนอิสระของ

ผูสอบบัญชี ทักษะความรู ความสามารถของทีมงานและประสบการณในการตรวจสอบอันเปนประโยชนตอธุรกิจท่ี

จะไดรับและความเหมาะสมของคาสอบบัญชีแลว จึงเห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเสนอ

ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ัง บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอย ประจําป 2564 ดังมีรายชื่อผูสอบบัญชีดังตอไปน้ี 

        (1) นายบุญเลิศ       แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขท่ี 4165 หรือ 

  (2) นางสาวรุงตวัน   บุญศักด์ิเฉลิม     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขท่ี 6031 หรือ 

  (3) นางสาวปยนุช     เกษมศุภกร         ผูสอบบัญชีรับอนุญาต   เลขท่ี 6303 

        โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีขางตนคนใดคนหน่ึง หรือผูสอบบัญชีทานอื่นท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปน

ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สําหรับป 

2564 ท้ังน้ี ขอมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีแตละทาน ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย

ลําดับท่ี 6 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2564 คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจําป รวมท้ังส้ิน 2,175,000 บาท          

ความเห็นคณะกรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง (1) นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4165 หรือ (2) 

นางสาวรุงตวัน บุญศักด์ิเฉลิม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6031 หรือ (3) นางสาวปยนุช เกษมศุภกร ผูสอบบัญชี

รับอนุญาต เลขท่ี 6303 จากบริษัท บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี ่จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอย ประจําป 2564 และพิจารณาคาสอบบัญชี สําหรับป 2564 ประกอบดวย คาสอบทานงบการเงินรายไตร

มาส และงบการเงินประจําป รวมท้ังส้ิน 2,175,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6)  

การลงมติ:       การพิจารณาวาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรใหมีวาระอื่นๆ น้ี ไวในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือใหผูถือหุนได

ซักถาม หารือ รวมถึงใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

  อน่ึง บริษัทฯ กําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (Record Date) ในวันศุกรท่ี 9 

เมษายน 2564  

  บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลาดังกลาว โดยทางบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในครั้งน้ีบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.staruniversalnetwork.com) ต้ังแตวันท่ี 30 มีนาคม 2564 เพ่ือใหผูถือ

หุนมีโอกาสพิจารณาวาระตาง ๆ อยางเพียงพอ  การประชุมครั้งน้ีเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดย ถายทอดสด ณ หองประชุมของ

บริษัทฯ ภายใตกฎหมายและหลักเกณฑในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ดังน้ี 

- ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม   

  ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 

- สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เรื่อง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย 

- แถลงขาวทําเนียบรัฐบาล ผอนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพยเล่ือนการประชุมผูถือหุน หรือประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ ปองกัน

โควิด-19 ได โดยมี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (กลต.) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2563 

- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (ประชุม AGM) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-

19 

  ท้ังน้ี ผูถือหุนทุกทานตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2564 ท่ี Email: 

suphanich.l@staruniversalnetwork.com, pimwalun@staruniversalnetwork.com เม่ือบริษัทฯ ไดตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนตามขอมูล

ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดท่ีไดเปดเผยแลว และไดรับการอนุมัติทางบริษัทฯ จะสงชื่อผูใช ( USERNAME ) และรหัสผาน ( Password ) ไปยัง

อีเมลท่ีไดสงมาแจงบริษัทฯ สําหรับใชในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยระบบของ 

บริษัท โคโนวานซ จํากัด ซ่ึงเปน ผูใหบริการท่ีสอดคลอง ตามขอกําหนด สพธอ. อยางไรก็ตามบริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมระบบดวยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ตามเอกสารแนบทาย    

                                     ขอแสดงความนับถอื 

                         จิรารักษ สิทธิพันธุ 

                                                     (พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ สิทธิพันธุ) 

                         ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบทาย 

จากสถานการณปจจุบันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอความเส่ียง

ของการแพรระบาดและความปลอดภัยของผูถือหุน ที่เขารวมประชุมจึงไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E- AGM) 

ซ่ึงเปนวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯที่ไดจัดสงใหผูถือหุน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การเปดประชุมและการดําเนินการประชุม 

 บริษัทฯจะดําเนินการตามขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ตามส่ิงที่สงมาดวย 10 ในหนังสือเชิญ

ประชุมฯที่สงใหผูถือหุน 

การมอบฉนัทะใหกรรมการอิสระ ภายในวันที ่26 เมษายน 2564 

 บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะให กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามส่ิงที่สงมาดวย 8 ทานใดทานหนึ่ง แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

โดยใชหนังสือมอบฉันทะ ส่ิงที่สงมาดวย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ 

การยืนยันตัวตนของผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ  ภายในวันที ่26 เมษายน 2564 

 ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ ตองสงแบบแจงการประชุม และ เอกสารประกอบฯตามส่ิงที่สงมาดวย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดย

สแกนหรือถายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com,  pimwalun@staruniversalnetwork.com 

การเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E- AGM meeting) 

1.ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ ตองเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมในเว็บไซต www.conovance.com/download.php โดยระบบที่แนะนํา 

  สําหรับโปรแกรมที่ใชในการประชุม E- AGM meeting (ต้ังแตวันที่ 16 เมษายน 2564 เปนตนไป) 

  - คอมพิวเตอร /โนตบุก/แท็ปเล็ต *ที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น*: ระบบปฏิบัติการวินโดว XP/ 7/ 8/ 10 

  - อินเตอรเน็ตความเร็ว 3.0 Mbps 

2.ผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะ สามารถดาวนโหลดคูมือและวีดีโอการใชงานที่เว็บไซต www.conovance.com/support.php 

   (ต้ังแตวันที่ 16 เมษายน 2564 เปนตนไป) 

  -โดยระบบรองรับการเขารวมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาดวยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข”     

    ตาม ส่ิงที่สงมาดวย 9  

การสงคําถามลวงหนา 

 ผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาที่เกี่ยวของตามแตวาระภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เทานั้น โดยบริษัทฯจะรวบรวมคําถามที่เกี่ยวของในแตละ

ว า ร ะบั น ทึ ก ใ น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ภ า ย ห ลั ง ก า รป ร ะ ชุ ม เ ส ร็ จ ส้ิ น  ที่  Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com.com, 

pimwalun@staruniversalnetwork.com โดยผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมฯในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามไดตามวาระที่ประชุม 

ชองทางการตดิตอ 

1. ไปรษณีย: “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พารค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 หองเลขที่ 302 ถนนออนนุช  แขวงออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพ 

10250 โทรศัพท 02 121 7819 

2. Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com 
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