
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ L006/2561 

 วันที่ 30 มีนาคม 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
2. รายงานประจำปี 2560 (CD)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง 
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (ราย 
ละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้บันทึกไว้ 
ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดัง 
กล่าว 

การลงมติ:  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้น
ในรอบปี 2560 ไว้ใน CD รายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
ครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 และแผนงานปี 2561 โดยไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. ที่ 
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อ 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ 
สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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      งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ 
      บัญชีแล้ว ดังปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
      2. รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบและแสดงฐานะ 
      การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
      2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจาก 
      คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติการต้ังสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี     
  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. ที่ 
      กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี 
      หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด  
      ทะเบียน 

      สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 319 ล้านบาทและมีผลกำไรสะสม  
      86.28 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 4.04 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสม 9.20 ล้านบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการต้ังสำรองตาม  
      กฎหมายจำนวน 202,107.33 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสำรองกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 1,315,780.29 บาท 
      ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,517,887.62 บาท 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5: พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

สินทรัพย์รวม 1,059,114,690.22 33,607,449.37 584,161,549.62 208,263,226.63

หนี้สินรวม 311,531,457.53 383,587,409.22 79,168,179.53 9,618,122.68

ส่วนของผู้ถือหุ้น 747,583,232.69 (52,979,959.85) 504,993,370.09 198,645,103.95

รายได้จากการขาย 133,043,767.21 122,887,481.89 55,056,460.06 51,452,513.95

รายได้อื่นๆ 407,137,061.51 10,265,685.55 40,423,233.62 124,148,769.59

ต้นทุนขาย 131,414,009.15 73,261,917.17 52,954,496.98 41,235,699.04

ค่าใช้จ่ายในการขาย 16,522,738.21 37,739,279.60 - 6,281,236.61

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 68,677,812.42 142,415,757.80 38,406,113.90 112,266,985.36

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 319,006,050.58 (133,637,131.35) 4,042,146.57 8,786,508.23

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1.31 (0.87) 0.02 0.06
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42. ที่ 
      กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
      ให้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจาก 
      การหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นในการใช้เงินทุน 

      สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 319 ล้านบาทและมีผลกำไรสะสม  
      86.28 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 4.04 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสม 9.20 ล้านบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่าย  
      เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินทุนในโครงการต่างๆ 
      ในปี 2561 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6: พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ เพื่อให้มีความสมบูรณ์
      ย่ิงขึ้น และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโลโก้ของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ 
      ของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      ข้อ 6.  จากเดิม 

        “ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน  
          หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้่ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลัก 
          ทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้” 

        แก้ไขเป็น 

        “ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน  
          หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้่ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลัก 
          ทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้” 

      ข้อ 47. จากเดิม 

        “ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ 

        

        แก้ไขเป็น 

        “ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ 

        

      นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาอนุมัติมอบ 
      หมายให้นายกฤช เอทเตอร์ และ/หรือ บุคคลที่นายกฤช เอทเตอร์ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนิน 
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      การแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่นายทะเบียน 
      บริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง แล/ะหรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ 
      หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป      
  โดยกรรมการท่ีออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปน้ี 

   1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

   2.) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ที่ 
      กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน  
      กรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออก 
      ตามวาระนั้น อาจถูกให้เข้ารับตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 7 
      ท่าน โดยกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่านได้แก่ 

       1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

       2.) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์   กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
      พิจารณาแต่งต้ัง 

       1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

       2.) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์   กรรมการ 

      ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก 
      บุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ 
      ความสำเร็จ โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ 
      รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1. มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่ง 
      สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ   
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23. และ ข้อ  
      37. ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
      ของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ  
      ประกอบกับในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มจากปกติเป็นจำนวนหลายครั้งเพื่อพิจารณาเรื่อง 
      การลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ 
      ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี  
      2561 ในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง บำเหน็จ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น และสวัสดิการที่จำเป็นตามสมควร เพื่อ 
      ให้สอดรับกับการประชุมคณะกรรมการและภาระงานของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ 
      หุ้นที่มาประชุม 
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วาระท่ี 9: พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ที่กำหนด 
      ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ต้องแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง บริษัท กรินทร์ ออดิท  
      จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 

      ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ 
      คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้ 

       1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 

       2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 

       3.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 

      โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ 
      ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกลายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
      ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ 
      หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผล 
      กระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

      และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561  
      จำนวนทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การลงมติ:     การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ 
      ซักถาม หารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
ด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ต้ังแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลข
ที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏ

หน่วย : บาท

2560 (ปีท่ีผ่านมา) 2561 (ปีท่ีเสนอ)

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 1,150,000.00 1,500,000.00

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 700,000.00 -

Star Shenton Energy Pty., Ltd. 900,000.00 400,000.00

บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 200,000.00 200,000.00

บริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด 100,000.00 75,000.00

บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ป จำกัด 100,000.00 -

รวม 3,150,000.00 2,175,000.00
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ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลง
ทะเบียน  

  อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 
(Record Date) 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                       กฤช เอทเตอร์ 

                                                      (นายกฤช เอทเตอร์) 
                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 

ของ 
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

วัน เวลา สถานท่ีประชุม 

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

เริ่มการประชุม 

  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 
155,699,829 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 57.4730 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 แล้ว 

  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยมี นายสุวิศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้
ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

กรรมการท่ีเข้าประชุมจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด  

• นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ 

  ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ 
ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้ 

  บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมโดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้ 

1. พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายกฤช เอทเตอร์ กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ

5. พลเอกธนสร ป้องอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ

6. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  การประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติ
แบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน 

  บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

  1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ 

  ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง 

  เมื่อสรุปผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดย
ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 

  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วง
หน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าออก 

  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้การออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และ วาระที่ 6 จะต้อง
ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือ
หุ้นในวาระดังกล่าวจะไม่นับ “งดออกเสียง” และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 

  ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย
เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย 

  เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการประชุม  ดังนี้ 

  1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ซักถามเมื่อ
ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของ
วาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ อนุญาต เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำไมโครโฟนมาท่าน เมื่อท่านมาแล้ว
โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนต้ังคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระการ
ประชุมนั้นๆ โปรดสอบถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

  2. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือ
ไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดไม่เห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมาย
กากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในชอ่งที่ทา่นต้องการ พรอ้มทั้งลงลายมอืชื่อและขอใหท้า่นชมูอืขึ้น เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ ไปเก็บ
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะนำ
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เพื่อสรุป
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

  สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ  

  ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบ
ริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป 
แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว 

  สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว 
ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลง
คะแนนในวาระใด หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็น
สมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว 

  การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมี การลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่
จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ 

  ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ นวลลำใย ตัวแทนจากสำนัก
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด มาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
จำนวน 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ท่านใด และเรียนมาที่ด้านหน้าบริเวณจุดนับคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ
นับคะแนน นายภานุวัฒน์ นวลลำใย ตัวแทนจากสำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด จึงทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตามที่บริษัทฯ 
มอบหมาย 

  ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท ในฐานะ
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  

  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ โดยประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อ่านรายละเอียดของการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

  ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ มีเรื่องจะแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

  1. เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาธุรกิจในหลายๆ ด้านซึ่งมีความจำเป็นต้องวางแผนทางการเงินและการลงทุนใน
อนาคต (forecast) ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผนพัฒนาธุรกิจของ  บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ซึ่ง
เรื่องนี้จะอยู่ในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ของการประชุมครั้งนี้ และการการเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในวาระที่ 7 ของการ
ประชุมครั้งนี้ โดยประธานฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าการระดมทุนข้างต้นนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนนิงานของธรุกิจของ บรษิทัฯ และ
เนื่องจากเปน็เรื่องสำคัญที่ต้องไดร้บัอนมุติัจากทา่นผู้ถือหุ้นจงึจะดำเนนิการได ้ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ทางบริษัทฯ ต้องเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาประชุม
ครั้งนี้  

  2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีคณะกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ที่เพิ่งได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 2/2561 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้กล่าวแนะนำคณะกรรมการทั้งสองท่านต่อท่านผู้ถือหุ้นดังนี้ 

  3. ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ประธานฯ ขอใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ เป็นผู้ชี้แจงแผนการดำเนินการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้ชี้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในปี 2560 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ  โดยในปลายปี 2560 
บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น Shenton Energy Pty Ltd. (“Shenton”) ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ก็มีแผนการที่จะเติบโตต่อไปโดยใช้กลยุทธ์ GET (การเข้า
ลงทุนในธุรกิจที่เห็นโอกาสในการลงทุนและคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ) KEEP (ธุรกิจไหนดีก็จะคงไว้โดยเน้นการสร้างความมั่นคงและ
ย่ังยืน) และ GROW (การผลักดันและขยายธุรกิจที่มีให้เติบโตต่อไป) 

  สำหรับธุรกิจ Shenton ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการขยะให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย ที่เมืองเพิร์ธ ทางบริษัทฯ ก็เห็น
โอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจดังกล่าวออกไปอีก โดย Shenton ถือครองสัมปทานการจัดการขยะเป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ได้มีการเริ่มดำเนิน
การให้บริการบริหารจัดการขยะ ซึ่งปัจจุบันคือโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดลองดำเนินการ (test run) โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนิน
การให้บริการบริหารจัดการขยะแบบเต็มรูปแบบได้ในไตรมาสแรกของปี 2561 ทั้งนี้นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าธุรกิจของ 
Shenton ถือเป็นธุรกิจบริหารจัดการขยะในช่วงกลางน้ำ และคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจดังกล่าว
ในช่วงต้นน้ำและปลายน้ำต่อไป โดยคาดการณ์ว่าจะใช้วงเงินในการต่อยอดธุรกิจประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

  นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้กล่าวถึงธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านบริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“StarM”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ว่า ปัจจุบัน StarM ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจป้าย
โฆษณามีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ คณะกรรมการจึงมีแผนการที่จะต่อยอดธุรกิจดัง
กล่าวออกไปโดยคาดว่าจะใช้เงินวงเงินลงทุนประมาณ 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  

  ส่วนธุรกิจสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือธุรกิจซื้อมาขายไปวัสดุก่อสร้างและธุรกิจที่เก่ียวกับการก่อสร้าง  
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กล่าวว่าคณะกรรมการเล็งเห็นการเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านโครงการ Mega 
Project ของรัฐบาล คณะกรรมการจึงเล็งเห็นว่าบริษัทฯ อาจใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจซื้อมาขายไปวัสดุก่อสร้าง โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

• คุณกฤช เอทเตอร์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• คุณคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปัจจุบันโครงการทั้งสามโครงการข้างต้น ยังไม่มีความชัดเจน
แน่นอน จึงมีความจำเป็นต้องสงวนรายละเอียดของโครงการเอาไว้ก่อน โดยหากโครงการมีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของ
โครงการตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 

  ทั้งนี้ โครงการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแผนการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหา
แหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
แนวทางการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ในเสนอในวาระต่อๆ ไป 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลง
มติในวาระนี้ 

  ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเข้าสู่วาระถัดไป 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2560 

  ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการ
ประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็น
สมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560   

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีการบันทึกชื่อของตนไม่ถูกต้อง 
จึงขอให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วย มากไปกว่านั้นนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามคณะกรรมการถึงความคืบหน้าใน
การนำเสนอภาพถ่าย และวีดีโอของกิจการรับบริหารจัดการขยะ ของ Shenton ตามที่คณะกรรมการได้รับปากไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 2/2560 

  ประธานฯ รับทราบการแก้ไขชื่อของนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี โดยจะให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงความ
เป็นจริง ส่วนการนำเสนอภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆ ของกิจการรับบริหารจัดการขยะของ Shenton บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาถึงผลดีผลเสีย
ก่อน หากจะดำเนินการ อาจจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน 

  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

   *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 328,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ 
  โดยการมอบฉันทะ จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,028,529 หุ้น 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,028,529 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 -*

รวม 156,028,529 100.0000
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (STAR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 

  ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุน จึงมองหาแหล่งเงินทุนแบบ
ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในอนาคต จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “STAR-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 
135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง 
โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบ
สำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้
สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ STAR-W3 ปรากฏตามรายละเอียด
เบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมครั้งนี้ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริ
ษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ 

  1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียด
การเสนอขาย ฯลฯ  

  2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เก่ียวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การย่ืนคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบ
สำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ 

  3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามโดยขอให้คณะกรรมการชี้แจงประเด็นดังต่อไปนี้ 

  1. ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ หน้า 2 ที่ระบุในหมายเหตุ ว่า “ภายหลังการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะย่ืนคําขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหาก
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้” จึงอยาก
ทราบถึงความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว 

  2. สถานะของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E ratio) ของบริษัทฯ ปัจจุบันเป็นอย่างไร 

  3. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เป็นคนต่างชาติ อาจทำให้เกิดกรณีที่การถือหุ้นของ
คนต่างชาติเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เป็นคนต่างชาติบางรายอาจไม่สามารถใช้สิทธิได้ ดังนั้นควรมี
การกำหนดเรื่องดังกล่าวในเงื่อนการใช้สิทธิหรือไม่ 

  นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเป็นรายประเด็นว่า 

  ประเด็นเรื่องหมายเหตุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นั้น เป็นการเขียนเงื่อนไขไว้กว้างๆ แต่บริษัทฯ นั้นไม่ได้มีประเด็นปัญหาในการนำใบ
สำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แต่อย่างใด  

  ประเด็นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้น
ไม่มีการใช้เงินกู้เลย อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้มีการการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเป็นการกู้ในระยะเวลา 3 
เดือน วงเงิน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณา
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

  ส่วนประเด็นเรื่องการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างชาติ บริษัทฯ จะระบุเงื่อนไขการใช้สิทธิลง
ในข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

  นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
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  1. กรณีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี และการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ต้องขออนุมัติ
ในการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรในการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่ง
บริษัทฯ สามารถทำได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนั้น การเร่งดำเนินการในการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีแผนเร่ง
ด่วนในการใช้เงินใช่หรือไม่  

  2. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นมีเหตุผลในการกำหนด
สัดส่วนอย่างไร และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ 4 บาท ดังกล่าวนั้นเป็นราคาที่ต่ำไปหรือไม่ เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ 
เนื่องจากอาจเกิดการกระทบส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และเกิด Dilution effect ดังนั้น จึงอยากทราบถึงเหตุผลในการกำหนดราคาใช้สิทธิดังกล่าว 
เนื่องจากหากบริษัทฯ เลือกออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนที่ต่ำลง และกำหนดราคาใช้สิทธิต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้
สูงขึ้น โดยคำนวณเพื่อให้ ได้เม็ดเงินที่ได้จากการใช้สิทธิโดยรวมเท่าเม็ดเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ
ในวาระนี้ 

  นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ 1. ว่า จากแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตนได้ชี้แจงไปในวาระที่ 1 จำนวน 
3 โครงการนั้น บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนรวมกันที่ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับวงเงินการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ เนื่องจาก
โครงการที่บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายลงทุนมีทั้งโครงการที่เป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยการออกหุ้นกู้นั้นมีเป้าหมายในการนำเงินที่ได้มาใช้ลงทุนและ
ต่อยอดโครงการระยะสั้น โดยมีแผนการที่จะนำผลกำไรของโครงการมาชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดอายุหุ้นกู้ สำหรับการออกใบ
สำคัญแสดงสทิธฯิ นั้น บรษิทัฯ มเีปา้หมายที่จะนำเงนิที่ไดจ้ากการใชส้ทิธขิองผู้ถือใบสำคัญแสดงสทิธฯิ มาใช้ลงทุนในโครงการระยะยาวซึ่งหาก
โครงการสำเร็จ ก็จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว  

  ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่คณะกรรมการไม่นำเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2561 นั้น ก็เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการใช้เงินจำนวนดังกล่าวในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อ
ดำเนินโครงการตามที่นายณัฐพงศ์ ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ 

  นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ 2. เรื่องอัตราส่วนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้นว่าได้มีการคำนวณ
โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
และกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 4 บาทนั้น ทางบริษัทฯ เห็นว่าอาจจะทำให้มีการใช้สิทธิง่ายขึ้น โดยหากออกใบสำคัญแสดงสิทธิน้อยและกำหนดราคาใช้
สิทธิสูงเกินไป โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิก็จะลดลง และส่งผลกระทบต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการระยะ
ยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ มองว่าการเลือกออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้วยอัตราส่วนเท่านี้น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด บริษัทฯ จึงเลือกทางดังกล่าว 

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงคำแนะนำเพิ่มเติมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนมากๆ นั้นจะเป็นภาระผู้บริหาร 
เนื่องจากอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ก็จะลดลง ซึ่งจะกระทบต่อผู้ถือหุ้น แต่หากลดอัตราส่วนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลง 
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมาก หากบริษัทฯ มีเป้าหมายต้องการเงิน 500 กว่าล้านดังกล่าว อยากฝากบริษัทฯ ในการเลือกดู
วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ว่าควรใช้วิธีการอย่างไร 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

   *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,028,529 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 -*

รวม 156,028,529 100.0000

`  of `6 10



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้ง
ท่ี 3 (STAR-W3) 

  ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากวาระก่อนหน้านี้ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 3 (STAR-W3) คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,454,748 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) โดยมีราย
ละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 
3 (STAR-W3) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,028,529 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 156,028,529 100.0000

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน : 284,454,971.50 บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อย 
เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 406,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ : 406,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น - (ไม่มี)”
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 
(STAR-W3) 

  ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
(STAR-W3) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในวาระก่อนหน้านี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริ
ษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา
กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดัง
กล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง
กล่าว เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การย่ืนเอกสาร
หลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  ทั้งนี้ รายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 73/2558 ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ประกอบกับแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมครั้งนี้ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) รายละเอียดตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

   *ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท 

  ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุนและขยายการลงทุนในอนาคต 
จึงต้องการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ เงินลงทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพื่อระดมทุน

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,028,529 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 156,028,529 100.0000

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,028,529 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 -*

รวม 156,028,529 100.0000
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สำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ตามรายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และตามที่ปรากฏในพรีเซนต์เทชั่นที่นำเสนอ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภทชื่ออัตราดอกเบี้ยอายุการไถ่ถอน การตามแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

  2. แต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลัก
ทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งต้ังตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร 

  3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond market Association) หรือตลาดรองอื่นได้
ตามความเหมาะสมตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  4. ติดต่อเจรจาเข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลย่ืนเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน กลต. 
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวตลอดจนการดำเนินการใดใดที่เก่ียวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตาม
ที่เห็นควร 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการว่า กรณีการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5 นั้นมีการกำหนดเรื่องประเภทหุ้นกู้ ซึ่งใช้คำว่าหุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภทนั้น ตนจึงอยากสอบถามว่ารวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ 
(Convertible Bond) ด้วยหรือไม่ 

  ประธานฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะไม่มีการดำเนินการเก่ียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่อย่างใด 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

  การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 

  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ผู้ดำเนินการประชุมเรียนที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค
สอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  

  ไม่มีผู้ ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา  

  นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญและใช้กิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ให้เป็นประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมดังกล่าวในการชี้แจงข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนทราบ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินน้อยแต่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก 

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายสถาพร ผังนิรันดร์ สำหรับคำแนะนำข้างต้น โดยบริษัทฯ จะนำคำแนะนำไปปรับปรุงการดำเนินการของ 
บริษัทฯ ต่อไป 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย 156,028,529 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 156,028,529 100.0000
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  ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่
สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเวลา 15.18 น. 

        จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ 

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

        ประธานในที่ประชุม 

        เฉลิมพล  จันทร์ทอง 

        (นายเฉลิมพล  จันทร์ทอง) 
        เลขานุการบริษัท  

        ผู้บันทึกการประชุม 
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ข้อมูลประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 

ชื่อ - ชื่อสกุล     : นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

ประเภทกรรมการ    : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ       : 53 ปี 

สัญชาติ      : ไทย 

ตำแหน่งปัจจุบัน     : กรรมการ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง  : กรรมการ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : - Director Accreditation Program (DAP 20/2004) 

        - Audit Committee Program (ACP 2/2004) 

        - Director Certification Program (DCP 174/2013) 

การศึกษา      : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

        ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

        ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA), 

        ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

ประสบการณ์การทำงาน   : 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
           (มหาชน) 

        2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่า 
           ตอบแทน บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

        2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท คอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

        2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระละกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

        2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

        2555 – 2557 กรรมการผู้มีอํานาจ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด 

        2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 
           (มหาชน) 

        2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด   
           (มหาชน)  

        2556 – 2557 กรรมการผู้มีอํานาจ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด 

        2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

        2555 – 2557 กรรมการผู้มีอํานาจ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จํากัด 

        2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

        2551 – 2558 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 
           (มหาชน) 

        2547 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด   
           (มหาชน)  
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ตำแหน่งงานปัจจุบัน    : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

        - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

        - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

        - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
           บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

        - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเพ็กซ์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

        - กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ท คอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : -ไม่มี- 

จำนวนเข้าร่วมการประชุม ปี 2560 : 11 ครั้ง 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ   : 1 ปี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดย 

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น 

การถือหุ้นในบริษัท 
- จำนวนหุ้น 
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี 
ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริษัทย่อย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี 
ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปน้ี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพเช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นการซื้อขายวัตถุดิบสินค้าบริการการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินโดยระบุขนาด

ของรายการด้วย

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตำแหน่ง

2. กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ตำแหน่ง
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ข้อมูลประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 

ชื่อ - ชื่อสกุล     : นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ 

ประเภทกรรมการ    : กรรมการบริษัท 

อายุ       : 43 ปี 

สัญชาติ      : ไทย 

ตำแหน่งปัจจุบัน     : กรรมการ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง  : กรรมการ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : -ไม่เคย- 

การศึกษา      : 2001 - 2003     University of California – Santa Barbara, CA, U.S.A. 

        Master of Business Administration 

        Strategic Management and Finance Concentration, 

        1995 - 1999     Stuart School of Business – IIT Chicago, IL, U.S.A. 

        Bachelor Degree 

        Business Economics – Accounting and Finance Concentration. 

ประสบการณ์การทำงาน   : 2558 - 2561 Next Company Limited, Chief Commercial Officer, 

        2552 - 2557 RS Public Company Limited, Chief Commercial Officer. 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน    : กรรมการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   : -ไม่มี- 

จำนวนเข้าร่วมการประชุม ปี 2560 : - ครั้ง (ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ   : - ปี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดย 

การถือหุ้นในบริษัท 
- จำนวนหุ้น 
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มี 
ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบริษัทย่อย ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี 
ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปน้ี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพเช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นการซื้อขายวัตถุดิบสินค้าบริการการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินโดยระบุขนาด

ของรายการด้วย

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี
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รายละเอียดการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตำแหน่ง

2. กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ตำแหน่ง
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หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะเปิดรับลง
ทะเบียนต้ังแต่เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยการเช็ครายชื่อกับเอกสาร
ทะเบียนรายชื่อ ดังนั้น  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย 

1. เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 บุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ   
  หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย 

 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง  
   ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

  2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

  2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 

 นิติบุคคล 

 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

  1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 

  1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี  
   ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 

  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลง  
   ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

  2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี  
   ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

  2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

  2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 

 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

  3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 

  3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้  Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไป 
   นี้เพิ่มเติม 

   1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

   2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มี  
    ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น 
    รับรองความถูกต้องของคำแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 • แบบ  ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

 • แบบ  ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังน้ี  

 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้ 

  1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น 

  1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
   จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 2 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข) 

 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้ระบุชื่อ 
  พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ในสิ่งที่ 
  ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่ 
  สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงราย 
  เดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวน 
  หุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้  

 3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีเหตุผลผูกพันตาม  
  กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 4.   ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันที่ 27 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลา 
  เริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม (ตามชื่อเจ้าหน้าที่
  ที่ปรากฏด้านหน้าสารบัญ)   

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 27 
เมษายน 2561 ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 8 

4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

 วาระทั่วไป 

 1. การออกเสียง ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็น 
     ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

  2. ในกรณีมอบฉันทะ 

  2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ 
   ฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียง 
   ของผู้ถือหุ้น 

  2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน 
   กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง 
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2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจาก
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ

3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะ
แยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม

\  of \3 3



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อ และข้อมูลประกอบของกรรมการ
แต่ละท่าน ดังนี้ 

(1) พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ 

 อายุ     : 61 ปี 

 ที่อยู่     : 5/58 หมู่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 การศึกษา    : ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม.7, วปอ.2556, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 

       เสนาธิการทหารบก ร.ร.เสนาธิการทหารบก, 

       ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

       ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.)/วิศวะเครื่องกล ร.ร.นายร้อย จปร. 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- 

 ตำแหน่งงานปัจจุบัน  : - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

       - ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย 

(2) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ 

 อายุ     : 53 ปี 

 ที่อยู่     : 32/98 ซ.รุ่งเรือง ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

       ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (CPA), 

       ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- 

 ตำแหน่งงานปัจจุบัน  : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

       - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

       - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

       - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
          บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) 

       - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเพ็กซ์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 

       - กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ท คอนซัลต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

(3) นายอมรศักดิ์ สาลีพัฒนผล  กรรมการอิสระ 

 อายุ     : 50 ปี 

 ที่อยู่     : 199/3165 หมู่ 3 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 การศึกษา    : อบรมหลักสูตรการประกอบวิชาชีพทนายความ, 
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 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

- นิติกรและทนายความ บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

- ทนายความ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) 

- คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 

 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดใน
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของ
ท่าน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า  

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561 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ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด 

 กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ให้บริการ
ด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ดังนี้

3.1   ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่า
เกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจควบคุม 
ภายในรอบระยะเวลาบัญชี 

3.2   ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในระดับบิดา มารดา
คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ บุตร)

5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

9. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงิน
ทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็น
ธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 
------------------------------------------------------------ 

เขียนที่..................................................................................... 
วัน................เดือน........................................ปี........................ 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ถนน............................... 
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 
จำนวนทั้งสิ้น .........................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียงดังนี้ 
หุ้นสามัญ..............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
1) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี

อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 

2) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 

3) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ 
ปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/ 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ 
   (........................................................................) 
                

ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................................................) 

ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................................................) 

ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................................................) 

หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 
 แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 
------------------------------------------------------------ 

เขียนที่..................................................................................... 
วัน................เดือน........................................ปี........................ 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที่..................ถนน............................... 
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม 
จำนวนทั้งสิ้น .........................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียงดังนี้ 
หุ้นสามัญ..............................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................................หุ้น        ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
1) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี

อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 

2) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 

3) …………………………………..……………………………….………………………………..อายุ……………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน...............................................ตำบล/แขวง.............................................................. 
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ 
ปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคณห์สนธิ 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป 
โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1.) นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 

2.) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ 
 ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ 
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ 
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้มอบฉันทะ 
   (........................................................................) 
                

ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................................................) 

ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................................................) 

ลงลายมือชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
(........................................................................) 

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 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อากรแสตมป์ 
20.- บาท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (6.2)

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่น 

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

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

วาระที่.................... เรื่อง................................................................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย.................................. ไม่เห็นด้วย....................................... งดออกเสียง.............................. 

หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท 
2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกิน 12 (สิบ 
สอง) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย 

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ ได้ 

ข้อ 17.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ 

 ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน 
ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้ 
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21 

 (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ 
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ 
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ 
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่ 
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้วง 
หุ้นสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน 
จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง 
หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 
ของบริษัท 
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การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ  
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ 
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้ 
รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ 
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ 
เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่ 
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
ก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)  คน หรือไม่น้อย 
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว 
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ 
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็น 
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ 
ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ 
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล 
กำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
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(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและงบกำไร 

 ขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ 

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น 
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น 
คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่ 
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน 
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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แผนท่ีต้ังสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
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