บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ห้ องเลขที่ 1607A ชันที
้ ่ 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร-แฟกซ์ 02-0418162 , 02-2549877 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0107548000242

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2561
ของ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
วัน เวลา สถานที่ประชุม
การประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่ 2/2561 ของบริ ษั ท สตาร์ ยู นิ เวอร์ แ ซล เน็ ต เวิ ร์ ค จ ากั ด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ประชุมขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องรัชดา 2 โรงแรมเจ้ าพระยา
ปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นายสุวิศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ ผู้ได้ รับมอบหมายจากพลตารวจตรี หญิ ง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการ
บริ ษัท ให้ เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้ งว่าใน
ขณะที่เริ่ มประชุมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ ้น 37 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
135,210,383 หุ้น (หนึ่งร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนหนึ่งหมื่นสามร้ อยแปดสิบสามหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 49.9098 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
270,909,497 หุ้น (สองร้ อยเจ็ดสิบล้ านเก้ าแสนเก้ าพันสี่ร้อยเก้ าสิบเจ็ด หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 34
จากนัน้ ผู้ดาเนิ นการประชุมได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ที่ ปรึ กษาทางการเงิน และที่ ปรึ กษาทาง
กฎหมายของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้เพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าประชุมจานวน 7 ท่ าน ได้ แก่
1. พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนั ธุ์

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
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3. พลเอกธนสร ป้องอาณา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

4. นายชัชวาล เตรี ยมวิจารณ์กลุ

5. นายอมรศักดิ์ สาลีพฒ
ั นผล

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท สิ่งแวดล้ อมและพลังงาน เทคโนโลยี่ จากัด
1. นางรุ่ งรัตน์ ประภาศิริกลุ
2. นายณัฐปคัลภ์ ศรี สวัสดิ์
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
2. นางสาวนริ ศรา ไสวแสนยากร
จากนั ้น ผู้ดาเนินการประชุมได้ แถลงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561นี ้
มีวาระการประชุมทัง้ หมด 6 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญ ประชุมที่ได้ ส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้ น เพื่ อ
ศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม และผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงขัน้ ตอนในการประชุม เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี ้
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้ดาเนินการนับคะแนนในการประชุมโดยมี
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี ้
การประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบ
เปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
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2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีที่ท่านต้ องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
เมื่อเสร็ จจากประมวลผลคะแนนแล้ ว ผู้ดาเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุ ปผลการลงมติ
ในเรื่ องดังกล่าวให้ ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เ ข้ า
ประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่ วมประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่บริ เวณประตูทางเข้ าออก
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 36 ในการออกเสี ย งลงคะแนน ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ง
กาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น การ
ลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 4 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงและบัตรเสียเป็ น
ฐานในการนับคะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ซึง่ ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนนด้ วย
เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างเรี ยบร้ อย ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี ้
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะซักถาม หรื อต้ องการให้ กรรมการหรื อผู้บริ ห ารชี แ้ จงเพิ่ มเติมในประเด็นใด
ขอให้ ซกั ถามเมื่อประธานหรื อผู้ที่ประธานมอบหมายได้ นาเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนันเพิ
้ ่มเติม กรุ ณายกมือขึน้ เพื่อรอให้ ประธานหรื อผู้ที่ประธานมอบหมาย
อนุญาต เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะนาไมโครโฟนมาให้ ท่าน โปรดแจ้ งชื่อ และนามสกุล ก่อนตังค
้ าถาม เพื่อประโยชน์ใน
การจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมนัน้ ๆ โปรดสอบถามใน
วาระที่ 6 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานในที่ ป ระชุม จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผ้ ูใดไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสีย งหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ูใด
คัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานที่ประชุมจะสรุ ปวาระนันๆ
้ ว่า ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ
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แต่ถ้ามีผ้ ูใดไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ ท่านที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ โดยกาเครื่ องหมายกากบาทด้ วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้ องการ พร้ อม
ทังลงลายมื
้
อชื่อและขอให้ ท่านชูมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ทาง
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้บนั ทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะนาคะแนนเสียง
ที่ไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียงนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ า ร่ วมประชุม หรื อออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนันๆ
้ เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
สาหรับท่านที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมตั ิตามวาระที่เสนอ
ทังนี
้ ้ สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ขอให้ ทาเครื่ องหมายกากบาทด้ วยปากกาในช่องเห็นด้ วย ในบัตรลงคะแนน
และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมด
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสและเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ ประกาศไปแล้ ว
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ ว บริ ษัทได้ ทาการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แล้ ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ มู อบ
ฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรื อระบุไว้ แต่ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ประชุมมีการ
พิ จ ารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนื อจากที่ ระบุ ไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่ มีการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงหรื อเพิ่ มเติ ม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
และสาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการที่แจ้ งไปแล้ ว
การพิ จ ารณาในวาระใดที่ ต้ องมี ก ารลงมติ ซึ่งอาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิ จารณาให้
ดาเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสใน
การนับคะแนนเสียงการประชุมครัง้ นี ้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าวเรี ยนเชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจานวน 1 ท่าน ร่ วมเป็ น
พยานในการนับคะแนนบริ เวณจุดนับคะแนน ในการนี ้ นางสาวนนทชา อุบลทัศน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกิ่งกาญจน์
สมิตานนท์ ได้ อาสาเป็ นพยานในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ จึงได้ เรี ยนเชิ ญ นางสาวนนทชา อุบลทัศน์
บริ เวณจุดนับคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุม เรี ยนเชิญ พลตารวจตรี หญิ งจิรารักษ์ สิทธิ พันธุ์ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
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ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 ของบริ ษัท สตาร์ ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จากัด
(มหาชน) จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมทาหน้ าที่ดาเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่ ง จั ด ขึ น้ เมื่ อ วั น ที่ 27
เมษายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ซึ่งได้ จัดขึน้ เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และกรมพัฒ นาธุรกิ จ
การค้ ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และบริ ษัทฯ ได้ แนบสาเนารายงานการ
ประชุมไปพร้ อมกับกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ ศกึ ษารายละเอียดของรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ ทาการบันทึกข้ อมูลไว้
โดยถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ นาเสนอ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่นาเสนอ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

156,814,349

100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-*

156,814,349

100.0000

รวม

*ไม่นบั ผูท้ ี ง่ ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 4 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 21,603,966 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,814,349 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวนไม่ เกิน 38,500,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็ นจานวนเงินรวมไม่ เกิน 322,954,971.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.70 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็ นวาระที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ กล่าวคือ การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด
เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ สาหรับหมุนเวียนภายในกิจการเพื่ อ
เพิ่มสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เพื่อเป็ นเงินทุนในการดาเนินงานโครงการใน
อนาคตของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิ น
322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.70 บาท
เพื่อเสนอขายให้ แก่ Macquarie Bank Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จัดตังในประเทศออสเตรเลี
้
ยซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด
โดยเป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่ อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
และไม่ได้ ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื อแข่งขันกับบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ Macquarie Group
Limited ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินระดับโลก ซึง่ มีฐานะทางการเงินดีและมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนัน้ การเข้ ามาถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ของ Macquarie Bank Limited นอกจากจะส่งผลดีด้านกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ แล้ ว การที่มีผ้ ลู งทุนสถาบัน
ระดับนานาชาติ (International Institution Investor) เข้ าลงทุนในหุ้นของบริ ษัทฯ จะส่งผลดีต่อบริ ษัทฯ ในการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่สนใจจะร่ วมลงทุนกับบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ Macquarie Bank Limited จะกล่าวโดยละเอียดในวาระที่ 4
คณะกรรมการมีมติให้ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้น เพื่ อพิ จารณาอนุมัติวัตถุป ระสงค์ การเพิ่ มทุน และการใช้
เงินทุนส่วนที่เพิ่มเพื่อใช้ สาหรับการดาเนินการดังต่อไปนี ้
- เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเสริ มสภาพคล่อง
- เพื่อรองรั บการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และ/หรื อ การลงทุนในธุรกิจที่มนั่ คงและมีผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้ น ธุรกิ จพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ และก่อสร้ าง (Property Development and Construction) ธุรกิ จ
โฆษณาและประชาสัม พั น ธ์ (Media) ธุ ร กิ จ การก าจัด ของเสี ย และพลังงาน (Waste Management and
Energy) ธุรกิจระบบขนส่ง และ/หรื อ โครงสร้ างพื ้นฐาน (Logistic and/or Infrastructure) รวมถึงธุรกิจอื่นที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกันซึง่ ให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 8 ถึงร้ อยละ 12
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน
38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารมอบหมาย ดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการจดทะเบี ย นเพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ
ข้ างต้ นจนเสร็ จการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็ นครั ง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุ้น รายชื่ อบุคคลในวงจากัด และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องรวมทัง้ ดาเนิ นการ
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญ าตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
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เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี ้
ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 38,500,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.70 บาท ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จานวน (เสียง)
156,814,390
0
0
156,814,390

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0
0
100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 41 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการ มอบฉันทะจานวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,814,390
หุ้น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขข้ อ 4 ของหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
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ผู้ดาเนินการประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึง่ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่ม
ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ คณะกรรมการเห็น ควรให้ เสนอต่อที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น เพื่ อพิ จารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสื อ
บริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทฯ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มทุน จดทะเบี ยน โดยให้ ยกเลิ กข้ อความเดิมและให้ ใช้
ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น

322,954,971.50 บาท (สามร้ อยยี่สิบสองล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นสี่พนั เก้ าร้ อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
461,364,245 หุ้น
(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้ านสามแสนหกหมื่นสี่พนั สองร้ อย
สี่สิบห้ าหุ้น)
0.70 บาท
(เจ็ดสิบสตางค์)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
461,364,245 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ

(สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้ านสามแสนหกหมื่นสี่พนั สองร้ อย
สี่สิบห้ าหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )”

- หุ้น

การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

จานวน (เสียง)
156,814,390
0
0
156,814,390

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-*
100.0000

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุน
ละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้ แก่ Macquarie Bank Limited

ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ดาเนิ นการประชุม ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษั ทฯ ได้ เสนอขออนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏในวาระที่ 2 ข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.70 บาท โดยจัดสรร
หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน แบบกาหนดวัตถุป ระสงค์ (Specific Objective) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ได้ แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ จัดตัง้ ในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด
โดยเป็ นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่ อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
และไม่ได้ ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื อแข่งขันกับบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ Macquarie Bank Limited ในครัง้ นี ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้
เดียวเต็มจานวน หรื อแต่บางส่วน เสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย
เงื่ อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ ให้ แ ก่ Macquarie Bank
Limited ด้ วยราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”) ย้ อนหลัง 7 วัน ท าการติดต่ อกัน ก่ อนวัน ก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank
Limited ในแต่ละคราว หรื อหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริ ษัทฯ ย้ อนหลังดังกล่าว
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ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ซึง่ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขายหุ้นนันในแต่
้
ละวัน ทังนี
้ ้ วันกาหนด
ราคาเสนอขายหุ้น ต้ องย้ อนหลังไม่เกิ น กว่า 3 วัน ท าการก่ อนวัน แรกที่ เสนอขายต่อนัก ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาต่ากว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ า
หน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึง่ รวมถึง
(1) การกาหนด และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงราคาจองซื ้อหุ้นซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบของการกาหนดราคาเสนอขาย
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น สัดส่วนการเสนอขายหุ้น การจัดสรร
หุ้นไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน การชาระค่ าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับ การเสนอขาย
จัดสรรและจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเสนอขาย
จัดสรรและจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนดัง กล่าวรวมทัง้ ดาเนิ นการต่างๆ อันเกี่ ยวเนื่ องกับการเสนอขาย
จัดสรรและจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของ Macquarie Bank
Limited ในแต่ ล ะคราวรวมทัง้ ดูแ ลการจัด ส่ งข้ อ มู ล และเปิ ดเผยรายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ
(4) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย จัดสรรจอง
ซื ้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและ
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หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และการน าหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ของ
บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
และ สมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรรจองซื ้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของ
บริ ษัทฯ สาเร็ จลุลว่ งไปได้
การพิ จ ารณาวาระนี ต้ ้ องผ่ านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ที่ มาประชุมและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (“นายศักดิ์ชัย”) ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแนวทางนาเงินที่ได้ รับจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ปใช้ ลงทุนในธุรกิจประเภทใดบ้ าง
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิ รัญ รั กษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร (“นายณั ฐพงศ์ ”) ได้ ชีแ้ จงว่าแนวทางการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ จะเน้ นการลงทุนประกอบด้ วย การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และก่อสร้ าง (Property
Development and Construction) ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media) ธุรกิจการกาจัดของเสียและพลังงาน
(Waste Management and Energy) ธุรกิจระบบขนส่ง และ/หรื อ โครงสร้ างพื ้นฐาน (Logistic and/or Infrastructure)
รวมถึงธุรกิจอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันซึง่ ให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 8 ถึง
ร้ อยละ 12 อย่ างไรก็ ดี เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ อยู่ระหว่างการศึก ษาโครงการต่างๆ อย่ างรอบคอบเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ดังนันโครงการที
้
่ยงั ไม่มีความแน่นอน จึงยังไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ในขณะนี ้ แต่หากมีความ
ชัดเจนแน่นอนเพียงพอแล้ วบริ ษัทฯ ก็จะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ท่านผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป
นายศักดิ์ชัย ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ กาจัดของเสียที่บริ ษัทฯ กาลังจะดาเนินการ ไม่ใช่การนาของเสีย
จากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทย ตามที่เป็ นข่าวใช่หรื อไม่
นายณัฐพงศ์ ได้ ชีแ้ จงว่าแนวทางลงทุนในโครงการกาจัดของเสียของบริ ษัทฯ ไม่ใช่การนาของเสี ยหรื อขยะ
อันตรายจากต่างประเทศเข้ ามาในประเทศไทยตามที่เป็ นข่าวแต่อย่างใด โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการธุรกิจ
การกาจัดของเสียและพลังงาน (Waste Management and Energy) ที่ประเทศออสเตรเลีย ตามที่เคยขอมติผ้ ถู ือหุ้น
ในการลงทุนโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2560 ทัง้ นี ้ โครงการที่ จะลงทุนเพิ่ มเติมในกลุ่มนี ้ ก็น่าจะมีลักษณะโครงการที่
ใกล้ เคียงกับโครงการที่ดาเนินการอยู่
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นายศักดิ์ชัย ได้ สอบถามเพิ่ ม เติ มว่าการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัท ฯ ให้ แก่ Macquarie Bank
Limited ในครัง้ นี ้ ทาไมถึงไม่กาหนดราคาที่ชดั เจนและเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้พิจารณาไปเลย และหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะติ ด silent period หรื อไม่ และการเข้ าซือ้ หุ้นเพิ่ มทุนของ Macquarie Bank Limited จะเป็ นการซือ้ เพื่ อ
ลงทุนของ Macquarie Bank Limited เอง หรื อเป็ นการซื ้อและนาหุ้นไปกระจายต่อให้ กบั บุคคลอื่น
นายณัฐพงศ์ ได้ ชี ้แจ้ งว่าเนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ Macquarie Bank Limited จะเป็ นราคาที่
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้น ของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรั พย์ ย้ อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ผ้ ดู าเนินการ
ประชุมได้ ชีแ้ จงไปแล้ ว ดังนัน้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนในแต่ละคราวก็จะต้ องคานวณเป็ นคราวๆ ตามกรอบการ
กาหนดราคาข้ างต้ น และไม่ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ใน
ราคาต่ากว่าราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายจึงไม่เข้ าเกณฑ์ติด silent period
นางรุ่ งรัตน์ ประภาศิริกุล ที่ปรึ กษาการเงิน ได้ ชีแ้ จงว่าการเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนของ Macquarie Bank Limited
จะเป็ นการเข้ าซื ้อเพื่อลงทุนของ Macquarie Bank Limited เอง
นางกี รติกา แพงลาด (“นางกีรติกา”) อาสาพิ ทักษ์ สิท ธิ ผ้ ูถื อหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน ไทย ได้ สอบถาม
เพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงหรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทมีแผนที่จะทาธุรกิจที่หลากหลายแขนง
ดังนัน้ การ Turnover ของบุคลากรจึงเป็ นเรื่ องที่ สาคัญ เพราะอาจทาให้ การทางานเป็ นไปโดยไม่ต่อเนื่ อง ตนจึงขอ
สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงเรื่ องการ Turnover ของบุคคลากรไว้ อย่างไร
นายชัชวาล เตรี ยมวิจารณ์ กุล ได้ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในฐานะที่ ตนเป็ น ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการซึง่ โดยหน้ าที่ก็จะดูเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงด้ วย จึงขอชี ้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี ้ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
คือธุรกิ จบริ หารจัดการขยะที่ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ จัดจ้ างบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถเป็ น
ผู้บริ หาร และดาเนินการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก็ได้ สง่ ตัวแทนคณะกรรมการ เข้ าไปเป็ นคณะกรรมการของบริ ษัท
ย่อยดังกล่าวเพื่อดูแลการทางานของผู้บริ หารอย่างใกล้ ชิด ใกล้ ชิด ปั จจุบันบริ ษัทยังไม่มีประเด็นเรื่ องความเสี่ ยงของ
ความต่อเนื่องในการทางาน
นางกีรติกา ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า Macquarie Bank Limited จะส่งบุคลาการเข้ ามาเป็ นกรรมการในบริ ษัทฯ
หรื อไม่ และในสัดส่วนเท่าใด
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นายณัฐพงศ์ ได้ ชี ้แจ้ งว่า Macquarie Bank Limited เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในฐานะนักลงทุน โดย
จะไม่มีการส่งตัวแทนเข้ ามาบริ หารงานในบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกคะแนนเสียง ให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ได้ แก่ Macquarie Bank Limited และ
การมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนิ นการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย
จัดสรรและจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเฉพาะในส่วนที่ บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่ อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จานวน (เสียง)
164,847,811
0
0
164,847,811

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 4 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 8,033,421 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือ
หุ้ น เข้ า ร่ ว มประชุม ทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการ มอบฉั น ทะจ านวน 46 ราย ถื อ หุ้ น รวมกัน ได้
164,847,811 หุ้น
วาระที่ 5

แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ ง
พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่งมี ห้ ุนนั บรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทัง้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาหนั งสื อขอให้ คณะ
กรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุ มไว้ ให้ ชัดเจนใน หนั งสือดังกล่ าวด้ วย ในกรณี เช่ นนี ค้ ณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
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ประธานฯ มอบหมายให้ ผ้ ดู าเนินการประชุมเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
ผู้ด าเนิ น การประชุมชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุมว่า เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ พระราชบัญ ญั ติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยค าสั่งหัวหน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 32 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง
ให้ เรี ย กว่าการประชุม วิ ส ามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมดหรื อผู้ถือ
จ านวนไม่ น้ อยกว่ า ยี่ สิ บ ห้ าคน (25) คน ซึ่ ง มี ห้ ุ นนั บ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่
จ าหน่ า ยได้ ทั ง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี ก ารประชุมผู้ถื อหุ้ น ภายใน
หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนัน้ จากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญ ประจาปี ภ ายในสี่ (4) เดือน นับ แต่วัน
สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้
เรี ย กว่าการประชุ ม วิ ส ามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะ
เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้
ไม่น้ อยกว่าร้ อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ้น ที่ จ าหน่ายได้
ทัง้ หมดจะเข้ าชื่อกันท าหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่ อง และ เหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกาหนดระยะเวลาตามที่ได้ กาหนดไว้ ในวรรคสาม ผู้
ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้
จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นัน้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน
สี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาในวรรค
สาม ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
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อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั ง้ ใด จานวนผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อ 34 ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสี่ ต้ อ งร่ วมกัน รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ จากการจัดให้ มีก ารประชุมในครั ง้ นั น้
ให้ แก่บริ ษัท
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี ้
ผู้ดาเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 6

จานวน (เสียง)
164,847,811
0
0
164,847,811

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0
0
100.0000

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนด
ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หากผู้ถือหุ้น
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ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา หรื อผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคาถาม หรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นและคา
เสนอแนะแก่บริ ษัทฯ สามารถเสนอวาระ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นได้ ในระเบียบวาระนี ้
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 14.59 น.

จิ รารักษ์ สิ ทธิ พนั ธุ์
(พลตารวจตรี หญิงจิรารักษ์ สิทธิพนั ธุ์)
ประธานที่ประชุม

เฉลิ มพล จันทร์ ทอง
(นายเฉลิมพล จันทร์ ทอง)
เลขานุการที่ประชุม
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