
 

 
 

ที่ 056/0860 

         วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11/2560 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 
2/2560 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 4 
สิงหาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 18 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128/200 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการได้มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติให้ยกเลิกแผนการลงทุนในบริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาผลการตรวจสอบ
สถานะและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจของบริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าทำรายการดัง
กล่าว 

2. อนุมัติให้ยกเลิกแผนการลงทุนในบริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาผล
การตรวจสอบสถานะและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจของบริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าไม่
สมควรเข้าทำรายการดังกล่าว 

3. อนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการขยะ ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd (“Shenton”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 จากผู้ถือหุ้นของ Shenton โดย
ปราศจากภาระผูกพัน ในราคาไม่เกิน 8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือไม่เกิน 215 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เท่ากับ 26.85 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton”) โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ประจำที่ต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสด
สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปีที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ 

 ธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton จะเกิดขึ้นเม่ือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติ
การเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับโอนหุ้นแล้วเสร็จ Shenton จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton เข้าข่ายเป็นเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งจากการคำนวณขนาดรายการโดย
อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ
ษัทฯ แล้ว มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 34.32 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งมี
ขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดัง
นั้น ธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึง
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

  

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 128/200 ชั้นที่ 18 อาคารพญาไทพลาซ่า  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทร (0) 2041-8162 Fax (0) 2041-7038  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242 



การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม
มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36(2) 
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีนัยสำคัญ จึงได้แต่ง
ตั้ง บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อเสนอบทวิเคราะห์เก่ียวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ดัง
กล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานสารสนเทศเร่ือง
การได้มาซึ่งสินทรัพย์) 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็น
ผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น Shenton ตามที่จำเป็นและ
สมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. อนุมัติกำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 
14:00 น. ณ ห้อง การเวก โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวาระในการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และให้บริษัทฯ 
รวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้
จัดการ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
2/2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น รวมทั้งแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 หากบริษัทฯ  ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์
ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม 
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 

          จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ 

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

  



สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ) 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวัน
ที่ 4 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือไม่เกิน 215 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ 26.85 บาท ณ วันที่ 4 
สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ประจำที่ต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการดำเนินไป
ตามแผนธุรกิจประจำปี 2560 ที่ได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้แล้ว 

บริษัทฯ เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการดำเนิน
การจัดหาหุ้นบริษัท Shenton Energy Pty Ltd จำนวน 30,000,060 หุ้นหรือร้อยละ 60 ของบริษัทดังกล่าว 

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 60 ในมูลค่าไม่เกิน 215 ล้านบาท 
เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมูลค่าสูงสุดของรายการคำนวณได้
จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดสามเดือน  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว) ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 34.32 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะต้อง
นำมารวมคำนวณมูลค่าของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น 

การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.32 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเข้าข่ายเป็น
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ 

(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า เป็นการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และดำเนินการที่เก่ียวข้องดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจวี
เอส ที่ปรึกษาการเงินจำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ ในการทำรายงานวิเคราะห์ด้านการเงินสำหรับการลงทุน (Financial 
Analysis Report for the Investment) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อไป 

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 
เวลา 14:00 น. ณ ห้อง การเวก  โรงแรมโกลเดนทิวลิป เลขที่ 92 ถนนพระราม 9  ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร  ตามที่คณะกรรม
การบริษัทฯ ได้มีมติกำหนด 

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้



1.  วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ 

ภายหลังที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เม่ืออนุมัติการเข้าทำรายการได้
มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 60 ได้
ภายใน 14 วัน 

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 ผู้ซื้อ  :  บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ขาย   :  บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ตัวแทน)

3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
เป็นการเข้าไปลงทุนในหุ้นบริษัท Shenton Energy Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ มีความประสงค์เข้าไปลงทุน 
โดย บริษัท Shenton Energy Pty Ltd ประกอบธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการขยะที่เมืองเพิร์ธ (Perth) ประเทศ
ออสเตรเลีย (Australia) ทั้งนี้บริษัท Shenton Energy Pty Ltd อยู่ในระหว่างการเข้าซื้อกลุ่มบริษัท Brockwaste ที่
ประกอบธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการขยะ ซึ่งคาดว่าการเข้าซื้อดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท Shenton Energy Pty Ltd ก่อนทำรายการ 

ก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 90 90.00

Aurigen Group 10 10.00

ชื่อบริษัท บริษัท ศแบง ซัลเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

สำนักงานใหญ่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียน 12 กุมภาพันธ์ 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การถือเงินลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจการให้บริการ ได้แก่ การจัดซื้อ การจัดทํา บัญชี ด้าน
บุคคล และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า รวมถึงประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวล

ทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ 290 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก 
1.นายเศรษฐศิริ ศักด์ิสิทธิเสรีกุล ร้อยละ 74.21 
2.นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล ร้อยละ 12.45  
3.นางสาวนฤมล ศักด์ิสิทธิเสรีกุล ร้อยละ 2.21 
4.นางเบญจมาภรณ์ ทองขวัญ ร้อยละ 3.45 
5.นายเชษฎ์ รมยะรูป ร้อยละ 3.45 
6.ผู้ลงทุนรายย่อยอื่นๆ (11คน) ร้อยละ 4.23

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายเศรษฐศิริ  ศักด์ิสิทธิเสรีกุล

ความสัมพันธ์ :  ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อผู้ขาย

รายละเอียดบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

หมายเหตุ: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ และจากบริษัท ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560



ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 50,000,090 99.99

Aurigen Group 10 0.01

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ทเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 30,000,060 60.00

บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 20,000,030 39.99

Aurigen Group 10 0.01

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

หลังทำรายการเข้าซื้อโดยบริษัทฯ

3.2 ประเภทและขนาดรายการ 

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเม่ือคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดใน
ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจำหน่ายไปนั้น รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.32 ตามวิธี
การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดสามเดือน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว) และเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ข้างต้น

 1)  เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

   =     สัดส่วนในการซื้อ (%) x มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิของบริษัทเป้าหมาย (บาท) 

                  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ (บาท) 

   =                   60% X -44,863 (บาท) 

                                               237,590,436 
        =                         (0.00%) 

        = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเป้าหมายติดลบ 

           2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 

   ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 

 3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

    =                    มูลค่าสิ่งตอบแทน (บาท) 

            มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (บาท) 

    =.                     215,000,000 

                       626,514,617 

    =                       34.32%

   4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ 

    ไม่นำมาใช ้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในคร้ังนี้



การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในคร้ังนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.32 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดย
ขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าทำรายการจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้
ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 (1) สินทรัพย์ที่ซื้อ 

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท Shenton จำนวน 30,000,060 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท Shenton 

   สรุปรายละเอียดข้อมูลบริษัท Shenton

ชื่อบริษัท Shenton Energy Pty Ltd.

สำนักงานใหญ่ Unit 1, 48 Kelvin Road, maddinhton WA 6109 Australia

วันที่จดทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริหารและจัดการขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน (4 สิงหาคม 2560) 8,000,100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

มูลค่าที่ตราไว้* 16 เซนต์ออสเตรเลีย

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทศแบง ซัลเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 50,000,090 หุ้น ร้อยละ 99.99998 
Aurigen Group Ltd. จำนวน 10 หุ้น ร้อยละ 0.00002

กรรมการ Mr. Saithsiri Saksitthisereekul 
Mr. Tomaz Rudaz

(3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วประเทศหนึ่งของโลก 
ด้วยจำนวนประชากร 24 ล้านคน ประกอบกับการพัฒนาของเมืองและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน 
ออสเตรเลียมีปริมาณขยะรวมกันประมาณ 50 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 2 ตันต่อประชากรหนึ่งคนต่อปี (MRA 
Consulting, 2016) และหากพิจารณาเฉพาะบริเวณเมือง Perth, Western Australia ที่บริษัท บริษัท Shenton 
Energy Pty Ltd ตั้งอยู่นั้น ปริมาณขยะรวมอยู่ที่ประมาณ 7-8 ล้านตันต่อปีหรือประมาณ 2.6 ตันต่อประชากร
หนึ่งคนต่อปี ซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ โดยปริมาณขยะนี้เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี และด้วยเหตุนี้ความ
ต้องการด้านบริหารและจัดการด้านขยะจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว  

บริษัท Shenton Energy Pty Ltd ถูกก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ 
Aurigen Group Limited ผู้ประกอบการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการขยะจาก
ประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยวัตถุประสงค์หลักคือเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม Brockwaste Entities ซึ่งเป็น
กิจการที่ได้รับสัมปทานกำจัดขยะชุมชนจาก Western Metropolitan Regional Council (WMRC) and City of 
Stirling (CoS) เป็นสัญญาระยะยาวเวลา 20 ปี และมีความสามารถในการกำจัดขยะรวม 55,000 ตันต่อปี โดย
รายได้หลักมาจากค่ารับกำจัดขยะซึ่งโดยเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 210  เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

หมายเหตุ: ประเทศออสเตรเลียมิได้มีการกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท 
 ข้อมูลจากเอกสารการจดทะเบียนของ Shenton Energy Pty. Ltd.  ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560



(4) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

 บริษัท Shenton

งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (หน่วย: ออสเตรเลียนดอลล่าร์)

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน 100 หนี้สินหมุนเวียน 926

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 250,000 หนี้สินไม่หมุนเวียน 250,848

รวมหนี้สิน 251,774

ทุนจดทะเบียน 100

ขาดทุนสะสม (1,774)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (1,674)

รวมสินทรัพย์ 250,100
รวมหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 250,100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2560 (หน่วย: ออสเตรเลียนดอลล่าร์)

รายได้ -

ค่าใช้จ่าย (1,774)

ขาดทุนสุทธิ (1,774)

5.  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

บริษัทจะเข้าลงทุนในธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในราคาไม่เกิน 8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเท่ากับ 215 ล้าน
บาท (“ราคาซื้อขายทรัพย์สิน”) โดยจะมีการโอนหุ้นของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในสัญญาซื้อขาย

6.  เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน เป็นมูลค่าตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น อนึ่ง 
ราคาซื้อขายหุ้นที่คู่สัญญาตกลงกันได้มาจากการเจรจาและการตกลงระหว่างบริษัท และผู้ขาย เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 
215 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะสามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ทั้ง
จำนวนพร้อมค่าปรับตามที่ตกลงไว้กับบริษัทตัวแทนฯ

7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นธุรกิจทีี่มีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดสัญญาอายุ 20 ปี (สิ้นสุดปี 2580) ทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะรับรู้รายได้
ได้ ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น 

2. คู่สัญญาสัมปทานของ Shenton Energy Pty Ltd เป็นหน่วยงานราชการคือ Western Metropolitan Regional 
Council (WMRC) and City of Stirling (CoS)  ทำให้ไม่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตทางการค้า  

3. บริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการลงทุนก่อสร้างหรือจัดซื้อเคร่ืองจักรใหม่ 
4. Shenton Energy Pty Ltd ไม่มีภาระทางการเงิน หรือหนี้สินใดๆ ค้างชำระอยู่



9.  แหล่งเงินทุนที่ใช้ 

ในการเข้าทำรายการในคร้ังนี้ บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

10.  เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ  

  1. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 
 2.  บริษัท Shenton Energy Pty Ltd จะต้องเข้าครอบครองหุ้นทั้งหมดของ Brockwaste Entities โดยปราศจากข้อ

ขัดแย้งทางกฎหมาย หรือข้อพิพาทใดๆ รวมถึงภาระทางการเงินอื่นใด 
 3.    บริษัท Shenton Energy Pty Ltd หรือ Brockwaste Entities จะต้องมีใบอนุญาติที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจอย่างครบถ้วนตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 
 4.    ทาง Brockwaste Entities จะต้องสามารถปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นระบบการรับขยะ 

การคัดแยก และการรีไซเคิล โดยจักต้องมีผู้ปฏิบัติงานพร้อมในทุกส่วน  

11.  ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ไม่มี 

12.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการขยะที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย 
โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านการมีรายได้ที่ต่อเนื่องและม่ันคง 
ภายใต้ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นทิศทางที่บริษัทฯ กำลังมุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งในที่สุดจะทำให้บริษัทฯ มี
ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการลงทุนข้างต้น 
โดยผ่านบันทึกข้อตกลง และสัญญาซื้อขายกับบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 

13.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน หรือกรรมการบริษัท ไม่มีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอของคณะกรรมการ
บริหารในการเข้าทำธุรกรรม 
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