บริ ษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ชันที
้ ่ 16 ห้ องเลขที่ 1607A ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

ที่ EC13/2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
เรื่ อง

แจ้ งผลคาตัดสินอุทธรณ์ของบริ ษัทฯ โดย Supreme Court of Western Australia และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2562

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ กลุ่มบริ ษัท Star Shenton Energy Pty.,Ltd (“Shenton”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ มีข้อ
พิ พ าทกับ คู่สัญ ญาคื อ Western Municipal Regional Council (“WMRC”) และ City of Stirling (“CoS”) เรื่ อ ง
การตีความข้ อสัญญาจัดส่งขยะ (Waste Supply Agreement) ในเรื่ องของการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนการ
เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ (condition precedent to the Final Completion) ซึง่ จะเป็ นวันที่เริ่ มต้ นการดาเนินการ
ตามก าลัง การผลิ ต ของสัญ ญา ท าให้ WMRC และ CoS ยัง ไม่ ช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารบริ ห ารจัด การขยะให้ แก่
Shenton1 โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 Supreme Court of Western Australia มีคาพิพากษาตีความข้ อสัญญา
ในแนวทางที่ ส อดล้ องกับ การตีความของ WMRC และ CoS ต่อมาคณะกรรมการของ Shenton ได้ มีก ารยื่ น
อุทธรณ์ ต่อ Supreme Court of Western Australia โดยในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ บริ ษัทฯ ได้ ให้ นโยบายแก่
ผู้บริ หาร Shenton ให้ ดาเนินการเจรการไกล่เกลี่ยกับ ตัวแทนของ WMRC และ CoS เพื่อหาข้ อสรุ ปที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการตีความข้ อสัญญาที่แตกต่างกันและการดาเนินธุรกิจร่ วมกันต่อไปด้ วย (บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศ
เรื่ องดังกล่าวในหนังสือเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทฯ เลขที่ EC30/2561 และ EC 34/2562)
อย่างไรก็ดีในระหว่างที่การเจรจาไกล่เกลี่ยยังไม่บรรลุถึงข้ อยุติ ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
Supreme Court of Western Australia ได้ มีคาตัดสินอุทธรณ์ ยืนตามคาตัดสินชัน้ ต้ นที่ออกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2561 โดยเมื่อได้ รับผลคาตัดสินอุทธรณ์แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 7/2562 เป็ นการ
เร่ งด่วน เมื่อเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สานักงานของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีมติรับทราบผลคาตัดสินอุทธรณ์ และมีมติอนุมตั ิมอบหมายให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารของ Shenton
ศึกษาผลคาคาตัดสินอุทธรณ์ อย่างละเอียด และให้ รายงานผลกระทบที่ เกิ ดขึน้ จากคาตัดสิน ดังกล่าว รวมถึง
แนวทางการดาเนินการของ Shenton โดยให้ คานึงถึงข้ อดีและข้ อเสียของแต่ละแนวทาง เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
Shenton และบริ ษัทฯ และให้ รายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยไม่ชกั ช้ า

งบการเงินของ Shenton และบริษัทฯ ได้ มีการตังค่
้ าเผื่อสารองหนี ้สงสัยจะสูญในหนี ้ดังกล่าวแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม
2561
1
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิ รัญ
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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