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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 
ของ 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา สถานที่ประชุม 
 

การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี  2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยูนิ เวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) ได้จดัประชุมขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสวิุศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ ผู้ ได้รับมอบหมายจากพลต ารวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ประธานกรรมการ
บริษัท ให้เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ และแจ้งวา่ใน
ขณะท่ีเร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 37 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 
135,210,383 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 49.9098 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 270,909,497 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าพนัสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็น
องค์ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 
 
 จากนัน้ผู้ ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีเ้พ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้
 
 กรรมการที่เข้าประชุมจ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 

1. พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  

2. นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
ห้องเลขที่ 1607A ชัน้ที่ 16 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร-แฟกซ์ 02-0418162 , 02-2549877  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107548000242  
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3. พลเอกธนสร ป้องอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

4. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายอมรศกัด์ิ สาลีพฒันผล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 ที่ปรึกษาการเงนิ จากบริษัท สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เทคโนโลยี่ จ ากัด  

1. นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกลุ 

2. นายณฐัปคลัภ์ ศรีสวสัด์ิ 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด 

1. นายธรรมรัตน์ หอบญุมาสทุธ์ิ 
2. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร 

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แถลงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบวา่ การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561นี ้

มีวาระการประชุมทัง้หมด 6 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้ น เพ่ือ
ศกึษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงขัน้ตอนในการประชุม เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ ดงันี ้

 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการนบัคะแนนในการประชมุโดยมี

วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 
 
การประชุมจะด าเนินการไปตามล าดบัวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบ

เปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 

 
บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
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2.  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีท่ีท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 
 
เม่ือเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ด าเนินการประชมุจะประกาศผลการนบัคะแนนและสรุปผลการลงมติ

ในเร่ืองดงักล่าวให้ท่ีประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเ ข้า
ประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริเวณประตทูางเข้าออก 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้ น การ
ลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 1 และวาระท่ี 4 จะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระดงักล่าว จะไม่นับงดออกเสียงและบัตรเสียเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

 
สว่นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 5 ซึง่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง เห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถงึบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนนด้วย 

 
เพ่ือให้การประชมุด าเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงระเบียบเก่ียวกบัการประชมุ  ดงันี ้
 
หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอให้ซกัถามเม่ือประธานหรือผู้ ท่ีประธานมอบหมายได้น าเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นท่ี
ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนัน้เพ่ิมเติม กรุณายกมือขึน้ เพ่ือรอให้ประธานหรือผู้ ท่ีประธานมอบหมาย
อนญุาต เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะน าไมโครโฟนมาให้ท่าน โปรดแจ้งช่ือ และนามสกลุ ก่อนตัง้ค าถาม เพ่ือประโยชน์ใน
การจดัท ารายงานการประชุม หากท่านมีเร่ืองสอบถามอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมนัน้ๆ โปรดสอบถามใน
วาระท่ี 6 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 
 ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใด
คดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอ 
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แต่ถ้ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ โดยกาเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องท่ีท่านต้องการ พร้อม
ทัง้ลงลายมือช่ือและขอให้ท่านชูมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น และน าสง่ให้ทาง
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้บนัทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะน าคะแนนเสียง
ท่ีไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนัน้ หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนัน้ๆ เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

 
ส าหรับท่านท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่ท่านอนมุตัิตามวาระท่ีเสนอ  
 
ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท าเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบตัรลงคะแนน 

และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเพ่ือใช้ในการอ้างอิงตอ่ไป แตจ่ะไมม่ีผลกระทบตอ่คะแนนท่ีได้ประกาศไปแล้ว 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไว้ใน

ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านท่ีรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้มอบ
ฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบไุว้แต่ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว 

 
การพิจารณาในวาระใดท่ีต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ 

ด าเนินการในวาระตอ่ไปก่อนท่ีจะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทนัทีท่ีการนบัคะแนนเสร็จ 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถงึเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน

การนบัคะแนนเสียงการประชมุครัง้นี ้ผู้ด าเนินการประชมุได้กลา่วเรียนเชิญอาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นจ านวน 1 ท่าน ร่วมเป็น
พยานในการนบัคะแนนบริเวณจุดนบัคะแนน ในการนี ้นางสาวนนทชา อบุลทศัน์ ผู้ รับมอบฉนัทะจาก นางก่ิงกาญจน์ 
สมิตานนท์ ได้อาสาเป็นพยานในการนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญ นางสาวนนทชา อุบลทัศน์ 
บริเวณจดุนบัคะแนน 
 ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ พลต ารวจตรีหญิงจิรารักษ์ สิทธิพันธุ์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 
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 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 ของบริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั 
(มหาชน) จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่ งจัดขึน้เม่ือวันที่  27 

เมษายน 2561  
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 

 ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ซึ่งได้จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้แนบส าเนารายงานการ
ประชมุไปพร้อมกบักบัหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมในครัง้นี  ้เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ศกึษารายละเอียดของรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว  
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้ท าการบนัทกึข้อมลูไว้
โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอ 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีน าเสนอ  
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 156,814,349 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 -* 

รวม 156,814,349 100.0000 

     *ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 4 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 21,603,966 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า 
ร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 156,814,349 หุ้น 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 

  
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ วาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 4 เป็นวาระท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ กลา่วคือ การเพ่ิมทนุแบบก าหนดวตัถุประสงค์เพ่ือเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั  
 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนมาใช้ส าหรับหมุนเวียนภายในกิจการเพ่ือ

เพ่ิมสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนในการด าเนินงานโครงการ ใน
อนาคตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited  ซึง่เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศออสเตรเลียซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากัด 
โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ .17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
และไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือแข่งขนักบับริษัทฯ  
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Macquarie Group 
Limited ซึง่เป็นสถาบนัการเงินระดบัโลก ซึง่มีฐานะทางการเงินดีและมีความน่าเช่ือถือสงู ดงันัน้ การเข้ามาถือหุ้นของ
บริษัทฯ ของ Macquarie Bank Limited นอกจากจะสง่ผลดีด้านกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว การที่มีผู้ลงทนุสถาบนั
ระดบันานาชาติ (International Institution Investor) เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีสนใจจะร่วมลงทุนกบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุให้แก่ Macquarie Bank Limited จะกลา่วโดยละเอียดในวาระท่ี 4  
 

คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์การเพ่ิมทุนและการใช้
เงินทนุสว่นท่ีเพ่ิมเพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 
- เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการและเสริมสภาพคลอ่ง 
- เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ การลงทุนในธุรกิจท่ีมัน่คงและมีผลตอบแทนอย่างต่อเน่ือง 

โดยมุ่งเน้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property Development and Construction) ธุรกิจ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media) ธุรกิจการก าจัดของเสียและพลังงาน (Waste Management and 
Energy) ธุรกิจระบบขนสง่ และ/หรือ โครงสร้างพืน้ฐาน (Logistic and/or Infrastructure) รวมถงึธุรกิจอื่นที่มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนัซึง่ให้ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในช่วงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 8 ถงึร้อยละ 12 

 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 

38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50  บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 322,954,971.50 บาท 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ข้างต้นจนเสร็จการ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 

(1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้ น รายช่ือบุคคลในวงจ ากดั และ
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

(2)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ ด าเนินการ  
ตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วและ  

(3)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจัดสรร 
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ  
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
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เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในประเดน็นี  ้
 
ผู้ด าเนินการประชมุ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 38,500,000 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 284,454,971.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไมเ่กิน 322,954,971.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 55,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ตามท่ีเสนอ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,814,390 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
รวม 156,814,390 100.0000 

 

หมายเหต ุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 41 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการ มอบฉนัทะจ านวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 156,814,390 
หุ้น 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ซึง่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ื อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 
“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 322,954,971.50 บาท (สามร้อยย่ีสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พนัเก้าร้อย

เจ็ดสิบเอด็บาทห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอด็ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พนัสองร้อย

สี่สิบห้าหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ 0.70 บาท   (เจ็ดสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น  
 หุ้นสามญั 461,364,245 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบเอด็ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พนัสองร้อย

สี่สิบห้าหุ้น)  
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (ศนูย์หุ้น)” 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในประเดน็นี  ้
 
ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ตามท่ีเสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 156,814,390 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0  0.0000 
งดออกเสียง 0 -* 
รวม 156,814,390 100.0000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.70 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited 

 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เสนอขออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 55,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยจดัสรร
หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด 
โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ.17/2551 เร่ือง การ
ก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
และไมไ่ด้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือแข่งขนักบับริษัทฯ 

 
ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ในครัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทเสนอให้ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครัง้
เดียวเต็มจ านวน หรือแต่บางส่วน เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย 
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank 
Limited ด้วยราคาท่ีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ 
ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank 
Limited ในแต่ละคราว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณราคาถวัเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลงัดงักล่าว 
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ราคาเสนอขายหุ้นไมว่่าในกรณีใดๆ จะไมต่ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึง่หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแตล่ะวนั ทัง้นี ้วนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้ นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ตอ่บคุคลในวงจ ากดั  

 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank Limited ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนในราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาต ่ากวา่ราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 
 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้า  
หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเ พ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึ 
 

(1)  การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงราคาจองซือ้หุ้นซึง่อยู่ภายใต้กรอบของการก าหนดราคาเสนอขาย  
ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ได้ก าหนดไว้ข้างต้น สดัส่วนการเสนอขายหุ้น การจดัสรร
หุ้ นไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน การช าระค่าหุ้ น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการเสนอขาย 
จดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

 
 (2)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขาย  

จัดสรรและจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวรวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขาย 
จดัสรรและจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

 
(3)  ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวของ Macquarie Bank 

Limited ในแต่ละคราวรวมทัง้ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ และ  

 
(4)  ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย จดัสรรจอง 

ซือ้ และส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวซึง่รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและ  
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หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และ สมควรเก่ียวกบัการเสนอขาย จดัสรรจองซือ้ และส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวข้างต้นเพ่ือให้
การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ
บริษัทฯ ส าเร็จลลุว่งไปได้ 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี (“นายศักดิ์ชัย”) ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่บริษัทฯ มีแนวทางน าเงินท่ีได้รับจากการ

ออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้ปใช้ลงทนุในธุรกิจประเภทใดบ้าง 
 
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (“นายณัฐพงศ์”) ได้ชีแ้จงว่าแนวทางการ

ลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนประกอบด้วย การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property 
Development and Construction) ธุรกิจโฆษณาและประชาสมัพันธ์ (Media) ธุรกิจการก าจัดของเสียและพลงังาน 
(Waste Management and Energy) ธุรกิจระบบขนสง่ และ/หรือ โครงสร้างพืน้ฐาน (Logistic and/or Infrastructure) 
รวมถึงธุรกิจอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัซึง่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (Equity IRR) อยู่ในช่วงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 8 ถึง
ร้อยละ 12 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ดงันัน้โครงการที่ยงัไมม่ีความแน่นอน จงึยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้ในขณะนี ้แตห่ากมีความ
ชดัเจนแน่นอนเพียงพอแล้วบริษัทฯ ก็จะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ท่านผู้ ถือหุ้น ทราบตอ่ไป 

 
นายศกัด์ิชัย ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจก าจัดของเสียท่ีบริษัทฯ ก าลงัจะด าเนินการ ไม่ใช่การน าของเสีย

จากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทย ตามท่ีเป็นข่าวใช่หรือไม่ 
 
นายณัฐพงศ์ ได้ชีแ้จงว่าแนวทางลงทุนในโครงการก าจัดของเสียของบริษัทฯ ไม่ใช่การน าของเสียหรือขยะ

อนัตรายจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทยตามท่ีเป็นข่าวแต่อย่างใด โดยปัจจุบนับริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการธุรกิจ
การก าจดัของเสียและพลงังาน (Waste Management and Energy) ท่ีประเทศออสเตรเลีย ตามท่ีเคยขอมติผู้ ถือหุ้น
ในการลงทุนโครงการดงักล่าวเมื่อปี 2560 ทัง้นี ้โครงการท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในกลุ่มนี ้ก็น่าจะมีลักษณะโครงการท่ี
ใกล้เคียงกบัโครงการท่ีด าเนินการอยู่ 
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นายศักด์ิชัย ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Macquarie Bank 
Limited ในครัง้นี ้ท าไมถึงไม่ก าหนดราคาท่ีชดัเจนและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีพิ้จารณาไปเลย และหุ้นเพ่ิมทุน
ดังกล่าวจะติด silent period หรือไม่  และการเข้าซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนของ Macquarie Bank Limited จะเป็นการซือ้เพ่ือ
ลงทนุของ Macquarie Bank Limited เอง หรือเป็นการซือ้และน าหุ้นไปกระจายตอ่ให้กบับคุคลอื่น 

 
นายณฐัพงศ์ ได้ชีแ้จ้งวา่เน่ืองจากราคาท่ีเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ Macquarie Bank Limited จะเป็นราคาท่ี

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดท่ีผู้ด าเนินการ
ประชุมได้ชีแ้จงไปแล้ว ดังนัน้ราคาเสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุนในแต่ละคราวก็จะต้องค านวณเป็นคราวๆ ตามกรอบการ
ก าหนดราคาข้างต้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใน
ราคาต ่ากวา่ราคาตลาด ตามเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 หุ้นเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายจงึไมเ่ข้าเกณฑ์ติด silent period 

 
นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล ท่ีปรึกษาการเงิน ได้ชีแ้จงว่าการเข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของ Macquarie Bank Limited 

จะเป็นการเข้าซือ้เพ่ือลงทนุของ Macquarie Bank Limited เอง 
 
นางกีรติกา แพงลาด (“นางกีรติกา”) อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถาม

เพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะท าธุรกิจท่ีหลากหลายแขนง 
ดงันัน้การ Turnover ของบุคลากรจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะอาจท าให้การท างานเป็นไปโดยไม่ต่อเน่ือง ตนจึงขอ
สอบถามวา่ บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเร่ืองการ Turnover ของบคุคลากรไว้อย่างไร  

 
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้นว่า ในฐานะท่ีตนเป็นประธานกรรมการก ากับดูแล

กิจการซึง่โดยหน้าท่ีก็จะดเูร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้วย จึงขอชีแ้จงต่อท่านผู้ ถือหุ้นว่า  ขณะนีธุ้รกิจหลกัของบริษัทฯ 
คือธุรกิจบริหารจัดการขยะท่ีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
ผู้บริหาร และด าเนินการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้สง่ตวัแทนคณะกรรมการ เข้าไปเป็นคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยดงักล่าวเพ่ือดูแลการท างานของผู้บริหารอย่างใกล้ชิดใกล้ชิด ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีประเด็นเร่ืองความเสี่ยงของ
ความตอ่เน่ืองในการท างาน 

 
นางกีรติกา ได้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ Macquarie Bank Limited จะสง่บคุลาการเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ 

หรือไม ่และในสดัสว่นเท่าใด  
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นายณัฐพงศ์ ได้ชีแ้จ้งว่า Macquarie Bank Limited เข้ามาซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในฐานะนกัลงทุน โดย
จะไมม่ีการสง่ตวัแทนเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

 
เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกคะแนนเสียง ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ Macquarie Bank Limited และ
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย 
จัดสรรและจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเฉพาะในส่วนท่ีบริษัทฯ ออกและจัดสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามท่ีเสนอ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 164,847,811 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  0.0000 
รวม 164,847,811 100.0000 

 
หมายเหต ุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 4 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 8,033,421 หุ้น รวมมีผู้ ถือ

หุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการ  มอบฉันทะจ านวน 46 ราย ถือหุ้ นรวมกันได้ 
164,847,811 หุ้น 

 
วาระที่ 5 แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  32 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย มาตรา 100 แห่ง 

พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะ 
กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน 
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ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 32 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ข้อบังคับเดมิ ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ในการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือ
จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั ง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน
หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือนัน้จากผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่ว 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะ
เห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้ นรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเร่ือง และ เหตผุลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นับแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ีได้ก าหนดไว้ในวรรคสาม ผู้
ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้
จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน
สี่สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาในวรรค
สาม ในกรณี เช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
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อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ 34 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นั น้
ให้แก่บริษัท 

 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามในประเดน็นี  ้
 
ผู้ด าเนินการประชมุ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกคะแนนเสียง ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ตามท่ีเสนอ 
 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 164,847,811 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
รวม 164,847,811 100.0000 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนด
ว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หากผู้ ถือหุ้น
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ท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีค าถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและค า
เสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอวาระ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี ้ 
 

ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพ่ิมเติมแตป่ระการใด 
 

ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่าน และกลา่วปิดประชมุเวลา 14.59 น. 
 
 

   จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ 

             (พลต ารวจตรีหญิงจิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์) 
    ประธานท่ีประชมุ 
 
 

        เฉลิมพล จนัทร์ทอง 

     (นายเฉลิมพล จนัทร์ทอง) 
         เลขานกุารที่ประชมุ 

 


