
 
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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บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 0-2254-9877, 0-2041-8162 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107548000242
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  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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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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  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
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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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