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ที ่ EGM 1/2564  
 วนัท่ี 4 มกราคม 2564 
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท สตาร ์ยนูิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 (ประกอบการพิจารณา

วาระท่ี 1) 
 2. สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
 3. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด (ประกอบการพิจารณา

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7) 
 4. ส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7) 

5.  หลกัเกณฑ ์วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระทีผู่ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะและคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
8. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 

 
ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท สตาร ์ยนูิเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผู้

ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจา้พระยาปารค์ 
เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี  2563 ซ่ึ งประชุมเ ม่ือวันที่  

21 กรกฎาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัสง่
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยต์ามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดย
บริษัทไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้นี ้ (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1) 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) เลขที ่486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 
ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทร. 0-2121-7819 โทรสาร 0-2121-7819 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0107548000242  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดบ้นัทกึไว้
ถูกตอ้งตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2: รั บท ร าบแผนก า ร เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร ไ ด้ ม า ซ่ึ ง สิ น ท รั พย์ โ ด ย ก า ร เ ข้ า ซื้ อ หุ้ น ในบ ริ ษั ท  สิ ท ธิ  

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการด าเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทที่ประสบปัญหาขาดทนุอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 การ
ไ ด้ ม า ซึ่ ง หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท  สิ ท ธิ  อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล  จ า กั ด  ( “ SITTHI”)   
ซึง่ประกอบธุรกิจนายหนา้ในการจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภคเพื่อจดัจ าหน่ายในประเทศลาว ซึ่งแต่เดิม
ธุรกิจดงักลา่วไดด้  าเนินการโดยบริษัท Khouanchay Trading Import-Export Co., Ltd (“KCT”) และ 
จากการท่ีทาง SITTHI ไดร้บัสญัญาจดัหาสินคา้อปุโภคบริโภค (Procurement Service Agreement) 
จากทาง KCT ที่ใหส้ทิธิในการเป็นนายหนา้ในการจดัหาสนิคา้อปุโภคบริโภคจากประเทศไทยแต่เพียง
ผูเ้ดียวเพื่อสง่ใหท้าง KCT จดัจ าหน่ายในประเทศลาว ซึ่งมีมลูค่าการจดัจ าหน่ายในแต่ละปีมากกว่า 
1,000 ลา้นบาท พรอ้มกบัการรบัประกนัมลูค่าสั่งซือ้สินคา้ขัน้ต ่าในแต่ละปี ดงันัน้บริษัทจะมีการเพิ่ม
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและตอ่ยอดธุรกิจใหค้รอบคลมุมากยิ่งขึน้ ซึ่ง
จะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้โดยที่บริษัทจะรบัรูผ้ลการด าเนินงานของ 
SITTHI ตามสดัสว่นการลงทนุ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 11/2563 จึงไดม้ีมติอนมุตัิการ
เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยโ์ดยการซือ้หุน้สามญัใน SITTHI จ านวนรวม 200,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ 
SITTHI จากนายค าสอน สดิทิไซ และนายจนัทร สดิทิไซ ผูถื้อหุน้ของ SITTHI (“ผู้ขาย”) ดว้ยมลูค่าการเขา้
ท ารายการรวมเท่ากับ 140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) โดยมูลค่าหุน้ของ SITTHI ตามวิธีการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แอ๊ดวานซ ์
แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ากัด) มีมูลค่าหุน้ละ 970.5 – 1,252.8 บาท ซึ่งภายหลงัการท าธุรกรรมดงักล่าว 
SITTHI บรษัิทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

ทัง้นี ้บริษัทจะช าระค่าหุน้ของ SITTHI โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในลกัษณะการเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง  ให้แก่ บุคคลในวงจ ากัด  ( Private Placement) ให้แก่ ผู้ขาย  
แทนการช าระด้วยเงินสด (Payment in Kind)  จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนยั
หนึ่งคือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหม่ของบริษัท โดยจะช าระเงินค่าหุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ที่ตน
ถืออยู ่(Share Swap) โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ SITTHI ต่อ 350 หุน้ใหม่ของบริษัท (เศษ
ของหุน้ใหปั้ดทิง้) 
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การเขา้ท าธุรกรรมขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งค านวณตามเกณฑต์่าง ๆ ที่
ก าหนดตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปแลว้มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 26.77 โดย
อา้งอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซึง่สอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ท าให้
ขนาดรายการดงักลา่วซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50  ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้
หุน้สามญัของ SITTHI จึงจดัเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึง
มีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักลา่วของบรษัิทตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) จดัสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ภายใน 
21 วนันบัแตว่นัที่เปิดเผยขอ้มลูตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์

 โดยมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมการซือ้หุน้ของ SITTHI ตามที่จ าเป็นและสมควร
ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการซือ้หุน้ในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเจรจาและเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
การลงนามในเอกสาร และการแกไ้ขเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้รายละเอียดของการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้
ของ SITTHI ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) และใหน้ าเรือ่งดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผูข้ายไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กับผูบ้ริหาร กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท รวมทัง้ไม่ไดเ้ป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติบริษัทหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมี
พฤติกรรมที่เขา้ขา่ยเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลดงักลา่ว (concert party) ของบคุคลดงักลา่ว ดงันัน้ การ
ท าธุรกรรมดงักลา่วจึงไม่เขา้ข่ายรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.
21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และผูข้ายตกลงที่จะยงัไม่ส่ง
บคุคลเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท 



4 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรบัทราบแผนการเขา้ท ารายการ
ไ ด้ ม า ซึ่ ง สิ น ท รัพ ย์ โ ด ย ก า ร ซื ้ อ หุ้ น ส า มัญ ใ น  SITTHI จ า น วน ร วม  200,000 หุ้ น  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจด
ทะเบียนของ SITTHI จากนายค าสอน สิดทิไซ และนายจนัทร สิดทิไซ ดว้ยมลูค่าการเขา้ท ารายการรวม
เทา่กบั 140,000,000 บาท ซึ่งภายหลงัการท าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 40 ทัง้นี ้บริษัทจะช าระค่าหุน้ของ SITTHI โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในลกัษณะการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ผูข้ายแทนการช าระดว้ย
เงินสด (Payment in Kind)  ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ โดยบรษัิทจะน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ในวาระที่ 
5 และวาระที ่7 ตอ่ไป  

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัท
จะตอ้งลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่น 
ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งท าการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน  133,318,323.60 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 322,954,971.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 189,636,647.90 บาท 
โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไมไ่ดอ้อกจ าหนา่ยของบรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 190,454,748 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีเหลอืจากการจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทซึ่งไดห้มดอายุแลว้ และเป็นหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรไวเ้พื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 28 
มิถนุายน 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียน
ของบรษัิท จ านวน 133,318,323.60 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 322,954,971.50 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนจ านวน 189,636,647.90 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษัิทซึง่เป็นหุน้สามญัจ านวน190,454,748 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ซึง่เป็นหุน้ท่ีเหลอืจาก
การจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทซึ่งไดห้มดอายุ
แลว้ และเป็นหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวขา้งตน้ทุก
ประการ  

การลงมติ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 189,636,647.90 บาท (หนึง่รอ้ยแปดสิบเกา้ลา้นหกแสนสามหมื่นหก

พนัหกรอ้ยสีส่บิเจ็ดบาทเกา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 270,909,497 หุน้ (สองรอ้ยเจ็ดสบิลา้นเกา้แสนเกา้พนัสี่รอ้ยเกา้

สบิเจ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท (เจ็ดสบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 270,909,497 หุน้ (สองรอ้ยเจ็ดสบิลา้นเกา้แสนเกา้พนัสี่รอ้ยเกา้

สบิเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
ตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหก้รรมการผู้
มีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทหรือบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ี
อ  านาจในการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทกับกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร
ดงักลา่วที่เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการ
ด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการ
ตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือ
เจา้หนา้ที่ 

การลงมติ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นคา่ตอบแทนการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์หก้บันายค าสอน สิดทิไซ และนายจนัทร สิดทิ
ไซ ผูถื้อหุน้ของ SITTHI (“ผู้ขาย”) โดยการซือ้หุน้สามญัใน SITTHI จ านวนรวม 200,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 700.00 บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของ 
SITTHI จากผูข้าย ดว้ยมูลค่าการเขา้ท ารายการรวมเท่ากบั 140,000,000 บาท (“หุ้นของ SITTHI”) โดย
มูลค่าหุน้ของ SITTHI ตามวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับท่ีปรึกษา
ทางการเงิน (บริษัท แอ๊ดวานซ ์แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ากัด) มีมูลค่าหุน้ละ 970.5 – 1,252.8 บาท ซึ่ง
ภายหลงัการท าธุรกรรมดงักล่าว SITTHI บริษัทจะถือหุน้ใน SITTHI ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ทัง้นี ้บริษัทจะ
ช าระค่าหุ้นของ SITTHI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใหแ้ก่ผู้ขายแทนการช าระด้วยเงินสด 
(Payment in Kind)  จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท (หรืออีกนยัหนึ่งคือผูข้ายจะจองซือ้หุน้สามญัใหม่
ของบริษัท โดยจะช าระเงินค่าหุน้ออกใหม่ดว้ยหุน้ของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัรา
แลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ SITTHI ต่อ 350 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้)  ทั้งนี ้
รายละเอียดการเพิ่มทนุปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(แบบ F53-4)  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน 49,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  189,636,647.90 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียนจ านวน 238,636,647.90 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 
70,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ไดแ้ก่ นายค าสอน สดิทิไซ และนายจนัทร สดิทิไซ เป็นค่าตอบแทนส าหรบัหุน้สามญัของ 
SITTHI โดยวิธีการแลกหุน้ (Share Swap) ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ  

การลงมติ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 238,636,647.90 บาท (สองรอ้ยสามสบิแปดลา้นหกแสนสามหมื่นหก
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พนัหกรอ้ยสีส่บิเจ็ดบาทเกา้สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น 340,909,497 หุน้ (สามรอ้ยสี่สิบลา้นเกา้แสนเกา้พนัสี่รอ้ยเกา้

สบิเจ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.70 บาท (เจ็ดสบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั 340,909,497 หุน้ (สามรอ้ยสี่สิบลา้นเกา้แสนเกา้พนัสี่รอ้ยเกา้

สบิเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (- หุน้) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมทัง้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงนามผกูพนับรษัิทหรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจใน
การลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารดงักลา่ว
ที่เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
ด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการ
ตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือ
เจา้หนา้ที่ 

การลงมติ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

(Private Placement)  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บรษัิทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบใุนวาระที่ 5 นัน้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 2.00 (สองบาทถว้น) บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ นายค าสอน สิดทิไซ และนาย
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จนัทร สดิทิไซ (“ผู้ลงทุน”) เพื่อเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่งหุน้ใน SITTHI จ านวน 200,000 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 700 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 140,000,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูล้งทนุแทนการช าระดว้ยเงินสด (Payment in Kind) หรืออีกนยัหนึ่งคือผูล้งทนุจะจองซือ้หุน้สามญั
ใหมข่องบรษัิท โดยจะช าระเงินคา่หุน้ออกใหมด่ว้ยหุน้ของ SITTHI ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตัรา
แลกเปลี่ยนหุน้เท่ากบั 1 หุน้ของ SITTHI ต่อ 350 หุน้ใหม่ของบริษัท (เศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) โดยผูล้งทนุ
ดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน และผูล้งทนุตกลงว่า
ภายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเขา้ท ารายการซือ้ขายหุน้ SITTHI ผูล้งทนุจะไม่เขา้มา
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือ
ผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อเขา้ร่วมบริหารกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูล้งทุนจะด าเนินการจัดส่ง
ตวัแทนเพื่อเขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัท จะไดด้  าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทนุ ซึ่งถือเป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมข่องบรษัิทตอ่บคุคลในวงจ ากดัโดยที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง 
การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศที่ ทจ. 
72/2558”) ดงันัน้ นอกเหนือจากที่บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูล้งทนุครัง้นีแ้ลว้ บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุท่ีออกใหมข่องบรษัิทตอ่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยต์ามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทท่ีจะออกใหผู้ล้งทนุ ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 2.00 บาท ในครัง้นีเ้ทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบรษัิทซึง่ค  านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุน้ของบรษัิทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 11/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 มีมติ
ใหเ้สนอวาระนีต้่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (ระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 3 ธันวาคม 2563) 
ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 2.05 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ซึ่งถือเป็น
การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม ่โดยราคาที่น  ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละ
วนั ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุ
ของบรษัิท คณะกรรมการของบรษัิท อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ
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สบิของราคาที่ค  านวณไดด้งักลา่ว โดยในการก าหนดสว่นลดนัน้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนัน้ดว้ยแลว้ ตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 

นอกจากนี ้หากพิจารณาราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูข้ายเทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของ
บริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่เสนอขาย แลว้
หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูข้ายต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ของหุน้ของ
บรษัิทขา้งตน้ บรษัิทมีหนา้ที่หา้มมิใหผู้ข้ายขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา  1 
ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) (“เกณฑห์้ามขายหุน้”) อยา่งไรก็
ตาม แมใ้นกรณีที่เมื่อค านวณราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามเกณฑก์ารหา้มขายหุน้แลว้จะไม่ใช่
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในราคาต ่า แต่ผูล้งทนุตกลงจะปฏิบตัิตามหลกัการของเกณฑ์
การหา้มขายหุน้ (Silent period) โดยผูล้งทุนตกลงจะไม่ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งผูล้งทนุ
จะฝากหุน้สามญัดงักลา่วที่ไดร้บัไวก้บับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดขา้งตน้ 

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัขา้งตน้ เช่น (1) การก าหนด
และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการจองซือ้และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเขา้เจรจา 
ท าความตกลง แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้อง รวมทั้งมีอ านาจใน
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้ รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงการจดัเตรยีม การลงนาม การยื่นค าขออนญุาตและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการขออนญุาต
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงตอ่หนว่ยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือ
ขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัทส าเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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ทัง้นี ้รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 
53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4)  

การลงมติ: การพิจารณาวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหม้ีวาระอื่น ๆ นี ้ไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทกุครัง้ เพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้ไดซ้กัถาม หารอื รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ผูป้ฏิบตัิงานของบรษัิท 
 

อนึ่ง บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่  
23 ธนัวาคม 2563 

บรษัิทจึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยทางบริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุม
และเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมในครัง้นีบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.staruniversalnetwork.com)  ตัง้แต่วนัท่ี 11 มกราคม 
2564 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยในวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุตอ่ประธานที่ประชมุก่อนเขา้รว่มประชมุดว้ย ซึง่บรษัิทจะเปิดให้ลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชุม ตัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจา้พระยาปารค์ เลขที่ 247 ถนน
รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะแก่บคุคลที่ทา่นเห็นสมควร หรอืโปรดมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อิสระที่บริษัทเสนอใหเ้ขา้ประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยใชแ้บบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะ 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัเตรียมอาการแสตมป์ส าหรบัปิดหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ทา่น ณ บรเิวณจดุลงทะเบียน 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

-จิรารกัษ์ สทิธิพนัธุ-์ 

 (พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารกัษ์ สทิธิพนัธุ)์ 
 ประธานกรรมการบรษัิท 
 


