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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 
ของ 

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 128/200 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

 
วัน เวลา สถานที่ประชุม 
 

การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี   2/2560 ของบริษัท สตาร์ ยูนิ เวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ได้จดัประชุมขึน้ เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ
เฟอริน ชัน้ 3เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 
เร่ิมการประชุม 
 

มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 24 ราย และโดยผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 38 ราย รวมทัง้สิน้ 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 162,398,558 หุ้น หรือคิดจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 59.9457 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. โดยมี นายสุวิศิษฏ์ ข่อยพานิชย์ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ด าเนินการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 2/2560 ของบริษัท จากนัน้
ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท และผู้ เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ท่ีจะท าหน้าท่ีตอบข้อซกัถาม
ของท่านผู้ ถือหุ้น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 
กรรมการที่เข้าประชุมจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ 

1.  พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ รักษาการประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 

2.  นายกนก วงศราวิทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ 

3.  นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ 
4.  พลเอกธนสร ป้องอาณา กรรมการอิ ส ระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)   

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1607A ชัน้ที่ 16 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330  โทร-แฟกซ์ 02-254-9877, 02-041-8162  เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107548000242  



 

2 
 

5.  นายชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

6.  นายอมรศกัด์ิ สาลีพฒันผล กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการที่ลาประชุม 1 ท่าน ได้แก่ 

1. นายชลนที โสภาค กรรมการ 
 
ที่ปรึกษาการเงนิอสิระจาก บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงนิ จ ากัด 

1. นายสรุพงศ์ แซเ่ฮง 
2. นายพงศ์ศรัณย์ เติมอริยบตุร 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จ ากัด ผู้ท าหน้าที่ตอบข้อซักถามเก่ียวกับ
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเตมิ) และข้อบังคับของบริษัท 

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร 
 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แถลงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 มีวาระ
การประชุมทัง้หมด 4 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้ น เพ่ือศึกษา
ข้อมลูล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงขัน้ตอนในการประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้น รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดงันี ้

 
บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท OJ Consulting Group เป็นผู้ ด าเนินการนับคะแนนในการประชุมโดยมีวิธี

ปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ ดงันี ้
 
การประชุมจะด าเนินการไปตามล าดบัวาระการประชมุ โดยการลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบ

เปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 

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

ในเร่ืองดงักล่าวให้ท่ีประชมุทราบ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 

โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีบริเวณประตทูางเข้าออก 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ได้

ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้ น การ
ลงคะแนนเสียงสาหรับวาระท่ี 1 และ 3 จะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระดงักล่าว จะไม่นบังดออกเสียง
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
ส่วนการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี 2 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนบัคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง รวมถงึบตัรเสียเป็นการนบัคะแนนด้วย 

 
เพ่ือให้การประชมุด าเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงระเบียบเก่ียวกบัการประชมุ  ดงันี  ้
 
1. หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอให้ซกัถามเมื่อประธานหรือผู้ ท่ีประธานมอบหมายได้น าเสนอรายละเอียดของแตล่ะวาระครบถ้วนแล้ว 
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนัน้เพ่ิมเติม กรุณายกมือขึน้ เพ่ือรอให้ประธาน
หรือผู้ ท่ีประธานอนุญาต เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะน าไมโครโฟนมาท่าน เม่ือท่านมาแล้วโปรดแจ้งช่ือ และ
นามสกลุ ก่อนตัง้ค าถาม เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม หากท่านมีเร่ืองสอบถามอื่นๆ ท่ี
ไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุนัน้ๆ โปรดสอบถามในวาระท่ี 4 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 
2. เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่ถ้าไมม่ีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ วา่ ทุกท่าน
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง 
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ประธานฯ จะขอให้ท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ โดยกา
เคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องท่ีท่านต้องการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและ
ขอให้ท่านชูมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้ น และน าส่งให้ทาง
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท OJ Consulting Group เป็นผู้ บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะน า
คะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ หรือ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

 
ส าหรับท่านท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่ท่านอนมุตัิตามวาระท่ีเสนอ  
 
ทัง้นี ้ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท าเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบตัรลงคะแนน 

และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลังเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเพ่ือใช้ในการอ้างอิงตอ่ไป แตจ่ะไมม่ีผลกระทบต่อคะแนนท่ีได้ประกาศไปแล้ว 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไว้ใน

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

 
การพิจารณาในวาระใดท่ีต้องมี การลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ 

ด าเนินการในวาระตอ่ไปก่อนท่ีจะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทนัทีท่ีการนบัคะแนนเสร็จ 
 
ต่อมาผู้ ด าเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ  พล.ต.ต หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์   รักษาการประธาน

กรรมการบริษัท ในฐานะประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชมุ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ  

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมในวนันี ้และได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่าการ
ประชุมในวนันีจ้ัดขึน้เน่ืองจากบริษัทอยู่ในขัน้ตอนเข้าลงทุนในธุรกิจการคดัแยก  ก าจัด และ รีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย ผ่านการเข้าซือ้หุ้นของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ซึง่เป็นวาระท่ี 2 ของการประชมุในครัง้นี ้รายการ
เข้าลงทุนดงักล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ท่ีบริษัทต้องแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นต่อการท า
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รายการนี ้อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเลง็เห็นวา่รายการเข้าลงทุนนีเ้ป็นรายการท่ีมีนยัยะส าคญั และเพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอในการประกอบการตดัสินใจพิจารณาก าหนดทิศทางท่ีส าคญันีข้องบริษัท คณะกรรมการจงึได้มี
มติมอบหมายให้บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาการเงินอิสระจดัท ารายงานบทวิเคราะห์ทาง
การเงินเก่ียวกบัธุรกรรมการได้มาซึง่สินทรัพย์นี  ้และได้จดัส่งรายงานดงักล่าวพร้อมกบัหนังสือบอกกล่าวการประชุม
แล้ว 

 
จากนัน้ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 ของบริษัท โดยประธาน มอบหมายให้

ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้อา่นรายละเอียดของการประชมุในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีเ้ป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้แนบส าเนารายงานการ
ประชมุไปกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษารายละเอียดของรายงานการประชมุแล้ว คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่ว ได้ท าการบนัทึกข้อมลูไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการถงึจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการทัง้หมด

ของบริษัทในปัจจบุนั และกรรมการท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้
 
ประธานฯ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 

ท่าน ได้แก่ (1) พลเอกธนสร ป้องอาณา (2) นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กุล และ (3) นายอมรศกัด์ิ สาลีพฒันผล โดยใน
วนันีม้ีกรรมการที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุจ านวน 1 ท่านคือ นายชลนที โสภาค 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม 
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การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ตามท่ีน าเสนอ 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 167,388,582 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 176 -* 

รวม 167,388,582 100.0000 

     *ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

หมายเหต:ุ  ในวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 4,990,200 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 63 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 167,388,758 หุ้น  

 
วาระที่ 2   พจิารณาอนุมัตกิารท าธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯ ว่า บริษัทประสงค์จะ

เข้าลงทุนในธุรกิจการคัดแยก ก าจัด และ รีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าซือ้หุ้นในบริษัท Shenton 
Energy Pty Ltd. เป็นจ านวน 30,000,060 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 จากผู้ ถือหุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty 
Ltd. การเข้าท าธุรกรรมซือ้หุ้ นนีป้ราศจากภาระผูกพัน และมีมูลค่าไม่เกิน 8 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อค านวณราคา
ธุรกรรมซือ้หุ้ นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ี 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ  26.85 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 4 
สิงหาคม 2560) การท าธุรกรรมนีจ้ะมีมลูค่าสทุธิไมเ่กิน 215,000,000 บาท วตัถปุระสงค์ของการลงทนุนีเ้พ่ือก่อให้เกิด
รายได้ประจ าท่ีตอ่เน่ือง และมีกระแสเงินสดสม ่าเสมอ ซึง่เป็นการด าเนินการตามแผนธุรกิจประจ าปีท่ีบริษัทได้น าเสนอ
ไปก่อนหน้านี ้ 
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ธุรกรรมการซือ้หุ้ นในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. จะเกิดขึน้เมื่อคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายได้ลงนามใน
สญัญาซือ้ขายหุ้น และปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย  รวมถึงท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
2/2560 ซึ่งจดัเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 มีมติอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมนี ้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากกระบวนการเข้าซือ้หุ้นแล้วเสร็จ บริษัท Shenton Energy Pty Ltd. จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

  
การเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัยะส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  พ.ศ.2547 (“ประกาศเร่ืองรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมลูจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว  ในการค านวณขนาดรายการของการท า
ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้นในครัง้นี ้ปรากฏวา่ การท าธุรกรรมนีม้ีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
เท่ากบัร้อยละ 35.11 และร้อยละ 42.24 ตามล าดบั  ซึง่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ทัง้นี ้
บริษัทไมม่ีการได้มาซึง่สินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ดงันัน้ ธุรกรรมการซือ้หุ้นบริษัท Shenton Energy 
Pty Ltd.  จึงจดัเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ในการนีบ้ริษัทมี
หน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่บริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวในระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์และได้จดัส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ของบริษัทเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาท่ีประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ก าหนดไว้ 

 
 การเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้นบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. มีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้
แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 36(2) ซึง่บริษัทต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และเน่ืองจาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าท ารายการดงักล่าวมีนัยยะส าคญั จึงได้แต่งตัง้ บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน 
จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เพ่ือจัดท าบทวิเคราะห์เก่ียวกับธุรกรรมการซือ้หุ้นนี  ้ โดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระจะ
น าเสนอข้อมลูให้ท่ีประชมุนีพิ้จารณาในล าดบัตอ่ไป  
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 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับธุรกรรม
การซือ้หุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd.   ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 
 คณะกรรมการบริษัทได้ศกึษาและตรวจสอบข้อมูลของกิจการบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. แล้ว พบว่า
การลงทุนในธุรกิจคัดแยก ก าจัด และรีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย ผ่านธุรกรรมการซือ้หุ้ นบริษัท Shenton 
Energy Pty Ltd.  จะส่งผลดีตอ่บริษัท ท าให้บริษัทมีรายได้ท่ีต่อเน่ืองและมัน่คง ภายใต้ความเสี่ยงต ่า ซึง่เป็นทิศทางท่ี
บริษัทมุง่เน้นท่ีจะสร้างรายได้ท่ีสม ่าเสมอ อนัจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้อย่างมีนยัยะส าคญั  
 

คณะกรรมการบริษัท จงึเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 พิจารณาอนุมตัิให้บริษัท
เข้าลงทุนในธุรกิจการคัดแยก ก าจัด และรีไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าซือ้หุ้ นในบริษัท Shenton 
Energy Pty Ltd. คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60 จากผู้ ถือหุ้นของ Shenton Energy Pty Ltd. โดยปราศจากภาระผูกพนั ใน
ราคาไม่เกิน 8,000,000 เหรียญออสเตรเลีย และการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริหารในการด าเนินการท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หุ้นดงักลา่ว  

 
 จากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ คุณพงศ์ศรัณย์ เติมอริยบุตร จาก บริษัท เจวีเอส ท่ีปรึกษาการเงิน 
จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) น าเสนอบทวิเคราะห์เก่ียวกับธุรกรรมการซือ้หุ้ น
บริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ตอ่ท่ีประชมุ 
  
 ท่ีปรึกษาการเงินอิสระกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลียมีนโยบายสนบัสนุนให้ประชากรใน
ประเทศท าการคดัแยกขยะอนัจะสง่ผลดีตอ่สภาพแวดล้อมของประเทศ หากไม่มีการบริหารจดัการขยะ ขยะจากชมุชน
และครัวเรือนจะถูกน าไปฝังกลบท่ีบ่อขยะ (Landfill) โดยตรง ซึ่งบ่อขยะปัจจุบันอยู่ใกล้เขตชุมชน ส่วนบ่อขยะท่ีจะ
ก่อสร้างในอนาคตจะอยู่ห่างไกลเขตชมุชน  
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 การด าเนินธุรกิจของบริษัท Brockwaste Entities (“Brockwaste”) ท่ีบริษัทก าลงัเข้าไปด าเนินกิจการนัน้ ท า
หน้าท่ีเสมือนตวักลางรับขยะจากครัวเรือนเพ่ือน ามาบริหารจดัการต่อไป ธุรกิจ Brockwaste สามารถบริหารจัดการ
ขยะได้ประมาณ 55,000 ตนัตอ่ปี โดยมีขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 

 
 
 
รูปแบบการด าเนินธุรกจิ Brockwaste 
 

1. คัดแยกขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก อลูมิเนียม และเหล็ก เน่ืองจากธุรกิจ 
Brockwaste รับขยะจากครัวเรือน ขยะรีไซเคิลสว่นมากจงึเป็นพลาสติก 

2. บริหารจดัการขยะครัวเรือน โดยก าจดัความชืน้และก๊าซซึง่จะสามารถท าให้จ านวนขยะลดลง 
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3. ขยะท่ีเหลือจากการบริหารจดัการแล้วจะถกูน าไปฝังกลบหรือท าลายทิง้ 
 
ขยะท่ีเหลือจากการบริหารจดัการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. ขยะท่ีต้องถกูท าลายทิง้ 

เช่น เศษแก้ว กรวด การท าลายทิง้ขยะประเภทนีม้ีค่าบริการท าลายในอตัรา 20 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ
หนึ่งตนั หลงัจากผ่านการบริหารจัดการแล้ว อินทรีย์สารท่ีเกิดขึน้จะถูกน าไปทิง้เป็นปุ๋ ย ไม่ได้ไปขายต่อ 
แตบ่ริษัทอาจสร้างรายได้ในอนาคตได้อีกส าหรับขยะรีไซเคิล 

2. ขยะท่ีต้องน าไปฝังกลบ 
มีค่าบริการค่อนข้างสูงอยู่ท่ี 160 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหนึ่งตัน ซึ่งประเทศออสเตรเลียพยายามลด
ปริมาณการฝังกลบขยะ 

  
 จากนัน้ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระได้ชีแ้จงวิธีการประเมินราคากิจการ (Valuation) ตอ่ท่ีประชมุ เป็นดงันี ้

 
วิธีการประเมินราคากจิการ 
 

1. วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) 
การวิเคราะห์มูลค่าหุ้นตามบญัชีนีจ้ะพิจารณาจากสินทรัพย์ของ Shenton Energy Pty Ltd. ท่ีจะได้มา 
ซึง่ปรากฏตามบญัชี ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยมลูคา่ตามบญัชีสว่นของผู้ ถือหุ้นใน Shenton Energy Pty 
Ltd. ท่ีบริษัทจะเข้าลงทุน (อัตราส่วนเงินลงทุนท่ีร้อยละ 60) ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินรวม  ณ 30 
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มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินตรวจสอบล่าสุด จะอยู่ท่ีประมาณลบ 26,968 บาท ทัง้นี ้ท่ีปรึกษา
ทางการเงินเห็นว่าการประเมินกิจการด้วยวิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็นวิธีการประเมินท่ีไม่เหมาะสม กับ
การประเมินมลูค่าหุ้นหรือกิจการของ Shenton Energy Pty Ltd. ในครัง้นี ้เน่ืองจากการประเมินด้วยวิธี
นีจ้ะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง และ มูลค่าทรัพย์สินตามท่ีได้บันทึกบัญชีไว้ โดยไม่ได้
สะท้อนมลูคา่ตลาดท่ีแท้จริงของสินทรัพย์และความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

2. วิธีปรับปรุงมลูคา่บญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
การค านวณด้วยวิธีนีจ้ะได้มูลค่าหุ้ นตามบัญชีของ Shenton Energy Pty Ltd. ท่ีบริษัทจะเข้าลงทุน
(อตัราส่วนเงินลงทุนท่ีร้อยละ 60) ภายหลงัการปรับปรุงอยู่ท่ี 269.83 ล้านบาท ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินเห็นว่าการประเมินกิจการด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าบัญชีเป็นวิธีการประเมินท่ีไม่เหมาะสม กับการ
ประเมินมลูคา่หุ้นหรือกิจการของ Shenton Energy Pty Ltd. ในครัง้นี ้เน่ืองจากการประเมินด้วยวิธีนีจ้ะ
ค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง และมูลค่าทรัพย์สินตามท่ีได้บันทึกบัญชีไว้พร้อมทัง้ปรับปรุง
ด้วยรายการส าคญัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีปิดงบการเงิน หรือรายการท่ีมีผลกระทบท าให้มลูค่า
ตามบญัชีสะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงมากขึน้ แตไ่มไ่ด้สะท้อนถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

3. วิธีมลูคา่หุ้นตามวิธีราคาตลาด (Historical Market Price Approach) 
ไมส่ามารถมลูคา่ด้วยวิธีนีไ้ด้ เน่ืองจาก Shenton Energy Pty Ltd. ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศออสเตรเลีย 

4. วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นตลาด (Market Comparable Approach) 
4.1   วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไร (Price to Book Value Ratio Approach) 

ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนีไ้ด้ เน่ืองจากส่วนของผู้ ถือหุ้ นตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม 
Shenton Energy Pty Ltd. ติดลบ 

4.2  วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุ้น  
ไมส่ามารถประเมินมลูคา่ด้วยวิธีนีไ้ด้ เน่ืองจากก าไรสทุธิของ Shenton Energy Pty Ltd. ติดลบ 

5. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินโดยวิธีนีจ้ะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ากิจการ  Shenton Energy Pty Ltd. โดยการหามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของกิจการ Shenton Energy Pty Ltd. ในอนาคต โดยท่ีปรึกษาการเงิน
อิสระได้พิจารณาจากการประมาณการกระแสเงินสดจากรายได้ ท่ีเก่ียวข้องของ Shenton Energy Pty 
Ltd. เงินลงทนุ และคา่ใช้จ่าย ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมลูคา่ของ Shenton Energy Pty Ltd. ท่ีบริษัท
จะเข้าลงทุน (อตัราส่วนเงินลงทุนท่ีร้อยละ 60) ท่ีประเมินด้วยวิธีนีจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 220,623,534 ถึง 
395,959,282 บาท ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินด้วยวิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากสามารถสะท้อนให้เห็นมลูคา่ท่ีแท้จริงของกิจการได้ 
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ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาการเงินอิสระได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึงปัจจัยความเสี่ยงในการเข้าท าธุรกรรมการซือ้หุ้ นในบริษัท  
Shenton Energy Pty Ltd. ตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 

1. การตอ่สญัญาตา่งๆ ในอนาคต 
ธุรกิจรับบริหารจัดการขยะครัวเรือนนี ้เป็นธุรกิจท่ีพึ่งพารัฐบาลออสเตรเลีย เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐบาล
ออสเตรเลียได้ให้เงินสนบัสนนุธุรกิจประเภทบริหารจดัการขยะ ด้วยเหตดุงักล่าวหากรัฐบาลออสเตรเลีย
เปลี่ยนแปลงนโยบาย อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการตอ่สญัญาธุรกิจนีก้บัรัฐบาลออสเตรเลีย หรืออาจมี
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมเติมในอนาคต 

2. การพึง่พาทีมบริหารจดัการของ บริษัท Shenton Energy Pty Ltd. 
ธุรกิจรับบริหารจดัการขยะครัวเรือนนีเ้ป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะ
ในกระบวนการคดัแยกขยะ ดงันัน้บริษัทจึงต้องพึ่งพาความรู้และความเช่ียวชาญของทีมบริหารจดัการ
ของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ในการด าเนินธุรกิจนี ้

3. อตัราแลกเปลี่ยน 
เม่ือบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ท าก าไรได้จากการประกอบกิจการ บริษัท Shenton Energy Pty 
Ltd. ต้องด าเนินการส่งเงินมายังประเทศไทย ท าให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าสกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัท รวมทัง้การควบคมุงบประมาณของบริษัทด้วย 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 
เน่ืองจากธุรกิจรับบริหารจัดการขยะนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หากนโยบายของรัฐบาล
ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงย่อมสง่ผลกระทบตอ่กิจการบริหารจดัการขยะนีด้้วย 

5. การเปลี่ยนแปลงต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 
ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและการบริหารจดัการของผู้บริหารสามารถท าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 

6. การเปลี่ยนแปลงประเภท และสดัสว่นของขยะชมุชน 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทของขยะชุมชนและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลีย 
เช่น พฤติกรรมคดัแยกขยะก่อนสง่มาก าจดัอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

7. การดแูลรักษาความสะอาด และมลพิษตา่งๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้ของโรงงานคดัแยกขยะอยู่ในเขตชุมชนเมือง การดแูลรักษาความสะอาด ตลอดจน
มลพิษต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ให้มีมลพิษไปรบกวนหรือท าให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อน 
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ท่ีปรึกษาการเงินอิสระได้กล่าวเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า รายได้หลกัจากกิจการนีค้ือการรับบริหารจดัการขยะ 
แตใ่นสว่นท่ีสามารถจะเพ่ิมคณุคา่ให้บริษัทได้ คือ การลดจ านวนขยะชมุชนท่ีถกูน าไปทิง้ท่ีบ่อขยะให้ได้มากท่ีสดุ 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ได้สอบถามคณะกรรมการว่า กิจการรับบริหารจัดการขยะของ บริษัท Shenton 

Energy Pty Ltd. จะเร่ิมรับรู้รายได้เม่ือไหร่ 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า กิจการดงักล่าวของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd จะเร่ิมรับรู้

รายได้ในไตรมาสท่ี 4 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดการณ์รายได้เร่ิมต้นท่ีดีท่ีสุด อยู่ ท่ี  1,000,000 – 
2,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียตอ่เดือน  

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี สอบถามเพ่ิมเติมถงึอายขุองสญัญาการจดัสง่ขยะ (Supply Agreement) 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า สญัญาการจัดส่งขยะ (Supply Agreement) มีอายุ 20 ปี โดย 

รูปแบบธุรกิจนีค้ือ การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย เมืองเพิร์ธ โดยในปัจจุบันได้ท า
สญัญาการจดัสง่ขยะชมุชนจาก Western Metropolitan Regional Council (“WRMC”) จ านวน 33,000 ตนัตอ่ปี และ 
City of Sterlings (“CoS”) จ านวน 22,000 ตนัตอ่ปี รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 55,000 ตนัตอ่ปี โดย WMRC ประกอบด้วย 
เมือง จ านวน 5 เมือง และ CoS ประกอบด้วย 7 เมือง  

 
 สญัญาการจัดส่งขยะนีม้ีระยะเวลาทัง้หมด 20 ปี โดยสัญญาจะเร่ิมมีผลเมื่อได้มีการเร่ิมด าเนินให้บริการ

บริหารจดัการขยะอีกครัง้หนึง่ (Reactivate) ตามสญัญานี ้ภายใต้สญัญานี ้Brockwaste ได้รับขยะชมุชนจากสองแห่ง
รวมกันท่ีผ่านการบริหารจัดการแล้วจะได้ขยะท่ีสามารถน าไปขายได้อีกครัง้หนึ่งคือ รีไซเคิลอินทรียวตัถุ (Compost) 
และ ไบโอแก๊ส (Biogass) รายได้จากรีไซเคิลอินทรียวตัถจุะอยู่ท่ีประมาณ 2-3% ของรายได้ทัง้หมด โดยขึน้อยู่กบัชนิด
ของขยะท่ีได้รับมา ส่วนขยะท่ีเหลือจะถูกน าไปทิง้ท่ีบ่อขยะ แหล่งท่ีมาของรายได้คือ ค่าบริการน าขยะไปทิง้ท่ีบ่อขยะ
จ านวนประมาณ 5,600 บาทตอ่ตนั  

 
ทัง้นี ้บริษัทจะเข้าท าการซือ้หุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ในสดัส่วน 60% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด

ของ Shenton Energy Pty Ltd. โดย Shenton Energy Pty Ltd. ถือหุ้น 100% ในบริษัท Brockwaste   
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 นายกนก วงศราวิทย์ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ในธุรกิจนีม้าจาก ค่าจัดการทิง้ขยะ 
(Tipping Fee)  ส่วนรายได้จากขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้เป็นส่วนน้อย แต่ในการประมาณการรายรับนีไ้ม่ได้รวมถึงรี
ไซเคิลอินทรีวตัถแุละไบโอแก๊ส เน่ืองจากสถานท่ีประกอบกิจการบริหารจดัการขยะสามารถผลิตไบโอแก๊สได้ประมาณ 
1.3 เมกะวตัต์ เน่ืองจากอัตราค่าไฟของประเทศออสเตรเลียค่อนข้างสูง ดงันัน้ไบโอแก๊ส ท่ีผลิตได้จะถูกน ามาใช้ใน
กิจการการบริหารจดัการขยะแทน (Internal Use) ส าหรับคา่ใช้จ่าย ประมาณคร่ึงหนึ่งของค่าใช้จ่ายทัง้หมดในกิจการ
บริหารจดัการขยะนัน้คือ คา่ใช้จ่ายในการน าขยะไปทิง้ท่ีบ่อขยะ นอกจากนีย้งัมีคา่จ้างแรงงาน คา่บ ารุงรักษา และวสัดุ
สิน้เปลือง ทัง้นี ้โดยค่า Tipping fee สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึน้หรือลดลงก็ได้ภายใต้ข้อก าหนดในสญัญาจดัส่งขยะ
กับ WMRC และ CoS เช่น กรณีท่ีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศกฎหมายฉบับใหม่ อันส่งผลให้ต้นทุนในการบริหาร
จดัการขยะสงูขึน้ บริษัทสามารถเจรจากบั WMRC และ CoS เพ่ือขอเพ่ิมคา่บริการในการจดัการขยะได้ตามสดัสว่น 
 

นายกนก วงศราวิทย์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีผู้ ประชุมเพ่ิมเติมในรายละเอียดการประกอบธุรกิจบริหารจัดการขยะ 
ประกอบ 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. Material Recovery Process 
คือการแปลงขยะท่ีได้รับมาให้เป็นสิ่งท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ โลหะ พลาสติก หรือ แก้วเป็นสิ่ง
ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ ส่วนนีจ้ะถูกน าไปขายภายในประเทศและส่งออก ส่วนท่ีเหลือท่ีสามารถรีไซเคิลได้
จะถกูน าไปทิง้ท่ีบ่อขยะ  

2. Bioconversion Process 
คือการแปลงขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร หรือ ผกั โดยใช้ Bioconversion Vessels ให้เป็นอินทรียวตัถุ 

(Compost) และ ไบโอแก๊ส (Biogas)  
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การด าเนินธุรกิจบริหารจดัการขยะนัน้จะถกูควบคมุจากห้องควบคมุ ดงันัน้แรงงานคนที่จะใช้ในกิจการนีจ้ะไม่

เกิน 12 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ได้กลา่วตอ่ท่ีประชุมว่า กิจการบริหารจดัการขยะมีคูส่ญัญา 2 หน่วยงานได้แก่ WMRC 

และ CoS โดยมี Aurigen Group และ บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยีจ ากดั เป็นหุ้นสว่นในการบริหารกิจการ มี 
Stantons International Chartered Accountants & Consultants เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และ Allion Partners เป็นท่ี
ปรึกษากฎหมาย 
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นายกนก วงศราวิทย์ ได้สรุปภาพรวมกิจการบริหารจดัการขยะตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

1. กิจการนีม้ีลกัษณะคล้ายกับการสัมปทาน โดยสัญญาการจัดส่งขยะ (Supply Agreement) มีอายุ 20 ปี 
สญัญานีม้ีเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเน่ืองจากเปิดโอกาสให้บริษัทขอเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้หาก
ต้นทนุมีการเปลี่ยนแปลง  

2. กิจการให้บริการบริหารจดัการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เน่ืองจากค่าบริการในการทิง้ขยะนัน้บริษัทเรียก
เกบ็จากหน่วยงานรัฐบาลเพียงอย่างเดียว จงึไมม่ีหนีเ้สีย 

3. ไมม่ีผู้แข่งขนัโดยตรง เน่ืองจากในปัจจบุนั เมืองเพิร์ท สามารถบริหารจดัการขยะได้ท่ี 30% จากเป้าหมายท่ี 
50% แสดงให้เห็นวา่ความต้องการรับบริการบริหารจดัการขยะมีคอ่นข้างสงู   

4. ยังไม่มีความต้องการลุงทุนเพ่ิมเติมภายใน 5-10 ปี เน่ืองจาก สถานท่ีประกอบกิจการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทมีมากเพียงพอจงึไมต้่องลงทนุเงินเพ่ิมเพ่ือซือ้เคร่ืองจกัร 

5. เน่ืองจากบริษัทได้มีการเจรจากับหุ้ นส่วนในการประหยัดต้นทุนบางส่วนแล้ว จึงน่าจะท าให้ผู้ ถือหุ้ นนัน้
สบายใจได้วา่ผลประกอบการน่าจะตรงกบัท่ีได้ประมาณการไว้ในเบือ้งต้น 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมในความพยายามของบริษัทในการหาธุรกิจท่ีท าให้เกิดผลก าไร 

และสอบถามเพ่ิมเติมขอให้กรรมการและท่ีปรึกษาการเงินอิสระช่วยชีแ้จงเร่ือง อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(“ROA”) และ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (“ROE”) และอยากทราบว่า ตามท่ีกรรมการชีแ้จงอายุสญัญา
การจดัสง่ขยะจะเร่ิมมีผลเม่ือกลบัมาด าเนินกิจการนีอ้ีกครัง้ (Reactivate) กิจการหยดุชะงกัไปเพราอะไร 
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 นายพงศ์ศรัณย์ เติมอริยบุตร ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า ทางท่ีปรึกษาการเงินไม่ได้จัด
เตรียมการค านวณอัตรา ROA และ ROE แต่ได้มีการจัดท าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของธุรกรรมนีอ้ยู่ ท่ี
ประมาณ 19.21% ซึง่ Project IRR และ Equity IRR มีความใกล้เคียงกนั  

 
นอกจากนี ้นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมวา่โรงงานแยกขยะ Brockwaste นีส้ร้างขึน้โดย

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ Palisade ประมาณ 4-5 ปีท่ีแล้ว กองทุนบ าเหน็จบ านาญ Palisade ได้ขอเพ่ิมค่า Tipping 
Free เป็น 280 ดอลล่าออสเตรเลียต่อหนึ่งตัน แต่ WMRC และ CoS ไม่ยินยอม จึงท าให้เป็นปัญหายืดเยือ้มาอีก
ประมาณ 2-3 ปี กองทนุบ าเหน็จบ านาญ Palisade จงึตดัสินใจหยดุการด าเนินกิจการ Brockwaste ดงันัน้ สาเหตท่ีุใช้
ค าว่า Reactivate ก็เน่ืองจาก Brockwaste โดยผู้ ถือหุ้นกลุ่มใหม่ซึ่งประสงค์จะเข้าด าเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะได้
เข้าเจรจากบั WMRC และ CoS อีกครัง้หนึ่งเพ่ือให้กิจการสามารถกลบัมาด าเนินการใหม่ได้ (Reactivate) ทัง้นี ้จะมี
การเร่ิมนบัระยะเวลาของสญัญาจดัการขยะได้ก็ตอ่เมื่อกิจการสามารถกลบัมาด าเนินการใหมไ่ด้ 

 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า Brockwaste ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีเป็น
ท่ีตัง้โรงงานคดัแยกขยะใช่หรือไม ่

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ Brockwaste ท าสญัญาเช่าท่ีดินจากรัฐบาล โดยมีอตัราคา่เช่า 1 

ดอลลา่ออสเตรเลียตอ่เดือน   
 
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอเพ่ิมเติมว่าข้อดีของการเข้าด าเนินกิจการบริหารจดัการขยะคือ อาจ

น า Know-how ในกิจการนีม้าใช้ในประเทศไทยได้ด้วย อย่างไรก็ดีก็ยงัมีความกงัวลวา่จะมีความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้
จากการพึง่พาความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการธุรกิจของหุ้นสว่นหรือไม ่ 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้เข้าท าสญัญา Management Agreement กบัหุ้นส่วน

ทัง้สอง ได้แก่  บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยีจ ากัด  และ Aurigen Group ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญธุรกิจบริหาร
จดัการขยะ โดยมีเง่ือนไข ห้ามมิให้หุ้นสว่นทัง้สองขายหุ้น Shenton Energy Pty Ltd. เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจาก
บริษัทเท่านัน้  

 
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น ซึ่งเป็นผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 

ตามท่ีกรรมการได้ชีแ้จงจะไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติมในกิจการนี ้แต่เหตใุดตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินนัน้ 
ระบคุา่บ ารุงซอ่มแซมเคร่ืองจกัรก่อนเข้าด าเนินการ จ านวน 600,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
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นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า ณ ตอนท่ีเข้าซือ้กิจการ Brockwaste มีเงินสดคงเหลือประมาณ 
1,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงซอ่มแซมเคร่ืองจกัรนีน้ ามาจากทนุคงเหลือของ Brockwaste 

 
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น ซึ่งเป็นผู้ แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถาม

เพ่ิมเติมว่าตามรายงานบทวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ เก่ียวกบัธุรกรรมการซือ้สินทรัพย์ตามรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินในส่วนของการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการปรับปรุงมูลค่า ระบุว่า สินทรัพย์ถาวรของ Brockwaste มี
มูลค่าประมาณ 449,000,000 บาท ซึ่งค านวณจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์หักด้วยค่าเสื่อมราคาและด้อยค่า โดย
ไม่ได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ Brockwaste จึงอยากทราบว่ามูลค่าของบริษัท  Shenton Energy Pty 
Ltd. ท่ีบริษัทจะลงทนุยงัคงเป็น 269,000,000 บาท ตามรายงานบทวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาการเงินอิสระหรือไม่ 

 
นายพงศ์ศรัณย์ เติมอริยบุตร ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้ นว่าวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 

(Adjusted Book Value Approach) เป็นวิธีแรกท่ีถูกน ามาใช้โดยค านวณจากงบการเงินของบริษัท Shenton Energy 
Pty Ltd. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 แต่ ณ วนัท่ีจดัท างบการเงินฉบบันี ้บริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ยงัไมไ่ด้ท า
การลงทุนใน Brockwaste ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจึงปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ถาวรของ  Brockwaste ในการจัดท าบท
วิเคราะห์ของท่ีปรึกษาการเงินอิสระนีไ้ม่ได้มีการว่าจ้างผู้ ประเมินอิสระในการประเมินสินทรัพย์ แต่ การค านวณ
สินทรัพย์ได้หกัค่าใช้จ่ายต่างๆ หมดแล้ว วิธีนีเ้ป็นวิธีในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เบือ้งต้นแต่ไม่ได้เป็นตวัสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการท าก าไร อีกทัง้สินทรัพย์อยู่บนพืน้ท่ีท่ีรัฐบาลออสเตรเลียเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ทัง้นีวิ้ธีมูลการ
ประเมินท่ีดีท่ีสุดส าหรับกรณีนี ้ตามท่ีได้เรียนไปแล้วคือวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach) ซึง่มลูค่าของ Shenton Energy Pty Ltd. ท่ีบริษัทจะเข้าลงทุน (อตัราส่วนเงินลงทุนท่ีร้อยละ 60)  ท่ี
ประเมินด้วยวิธีนีจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 220,623,534 ถงึ 395,959,282 บาท  

 
 นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นระบวุา่บริษัทจะเข้าไปท าการลงทนุ
ในธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สิน คือ หุ้ นของบริษัท  Shenton Energy Pty Ltd. จ านวนร้อยละ 60 ในราคาไม่เกิน 
6,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 215,000,000 บาท ท าไมจงึสามารถก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินท่ี 26.5 บาทตอ่
ดอลลาร์ออสเตรเลียได้ และหากค านวณอตัราแลกเปลี่ยนจากราคาซือ้ขายทรัพย์สิน อตัราแลกเปลี่ยนท่ีแท้จริงจะอยู่ท่ี 
26.87 บาทต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ดงันัน้ท าไมจึงไม่ระบุเฉพาะราคาซือ้ขายทรัพย์สินไม่เกินก่ีดอลลาร์ออสเตรเลีย 
หรือมีก าหนดราคาซือ้ขายทรัพย์สินสงูสดุระหวา่งกนั 
 

นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้ นว่า อัตราแลกเปลี่ยน คือ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันท่ี
บริษัทเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น และเน่ืองจากเง่ือนไขการท าธุรกรรมท่ีบริษัทยินยอมวางมดัจ านัน้ได้ก าหนดไว้วา่ บริษัท
จะเข้าท าธุรกรรมซือ้หุ้นภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท Shenton Energy Pty Ltd.  ต้องไม่มีหนีส้ิน และต้องเข้าครอบครอง
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หุ้นทัง้หมดของ Brockwaste โดยปราศจากข้อขัดแย้งทางกฎหมาย หรือข้อพิพาทใดๆ ก่อนถึงจะก าหนดวนัโอนหุ้น 
และบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเรียบร้อยแล้ว และเมื่อท าการโอนหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทจะต้องไม่มีภาระท่ีจะต้องช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติม ด้วยเง่ือนไขประการสุดท้าย จึงท าให้บริษัทสามารถระบุอตัรา
แลกเปลี่ยนได้ชดัเจน 

 
นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น ถามเพ่ิมเติมต่อว่า ท าไมบริษัทจึงยินยอมช าระเงินค่าหุ้นเต็มจ านวนโดยยัง

ไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ เน่ืองจากมีหลายบริษัทท่ีสนใจเข้าลงทุนในกิจการนี ้ดงันัน้บริษัท

จึงต้องรีบสรุปผลการเข้าลงทุนในกิจการนี ้แต่การเข้าซือ้หุ้นนีม้ีเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคญัหลายประการ และหาก
เง่ือนไขดงักล่าวไม่ส าเร็จ บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ก็จะต้องคืนเงินมดัจ าให้แก่บริษัทเต็มจ านวน 
ซึง่เท่ากบัว่าบริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากัด รับประกันการคืนเงินมดัจ าให้แก่บริษัท หากไม่เกิดการท า
ธุรกรรม เพราะเง่ือนไขบงัคบัก่อนไมส่ าเร็จ  

 
นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น ถามเพ่ิมเติมวา่ เม่ือมีการช าระเงินไปแล้ว หากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

การท าธุรกรรมการได้มาซึง่สินทรัพย์ จะถือวา่เป็นการให้สตัยาบนัโดยผู้ ถือหุ้นหรือไม ่เพราะเป็นการช าระเงินก่อนท่ีจะ
มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น และเมื่อเงินมีการช าระค่าหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ในหนงัสือเชิญประชุมควร
จะก าหนดราคาซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีแน่นอนได้ 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้ นว่า ราคาซือ้ขายสินทรัพย์สุทธิในการท าธุรกรรมครัง้นี  ้คือ 

8,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แตเ่น่ืองจากเป็นการวางมดัจ าหลายงวด ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยน 26.85 บาท ตอ่ หนึง่
ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ดงันัน้ราคาซือ้ขายทรัพย์สินในสกุลเงินไทยจะไม่ถึง 215,000,000 
บาท 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมวา่ ก่อนการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 นัน้ ทาง

บริษัทได้แจ้งการเข้าท าธุรกรรมได้มาซึง่สินทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แตก่ารท าธุรกรรมนีจ้ะมีผล
สมบูรณ์ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ได้แก่ 
Shenton Energy Pty Ltd. หรือ Brockwaste ได้รับใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องแล้ว ปราศจากหนีส้ิน 
ข้อร้องเรียน หรือข้อพิพาทต่างๆ และบริษัทได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 ดงันัน้ จงึไมถื่อ
ว่า บริษัทได้ท าธุรกรรมนีเ้สร็จสิน้ อีกทัง้ ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 2/2560 ยังคงต้องมี
กระบวนการตา่งๆ ท่ีต้องด าเนินการอีก รวมถึง การเจรจาก าหนดวนัโอนหุ้น เน่ืองจากความสมบูรณ์ในการท าธุรกรรม



 

20 
 

จะต้องประกอบไปด้วยความส าเร็จของเง่ือนไขบงัคบัก่อนหลายประการ ดงันัน้ การขอมติในครัง้นีจ้งึไม่ใช่การขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัแตอ่ย่างใด 

 
 หากพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท าธุรกรรม

ได้มาซึง่ทรัพย์สินในครัง้นี ้เป็นรายการท่ีบริษัทต้องท าเพียงหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบและไม่ต้องขอมติอนุมตัิ
จากท่ีประชุผู้ ถือหุ้น  แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าเป็นกิจการท่ีมีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคญัต่อ
บริษัท เน่ืองจากธุรกิจเดิมของบริษัทคือ ธุรกิจสุขภัณฑ์ ทางคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์จะชีแ้จงและเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในระหวา่งการประชมุ จงึเป็นท่ีมาของการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 นี ้    

 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอต่อท่ีประชุมให้ขอความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมาย ว่าการวางมัดจ าในการ

ธุรกรรมดงักลา่ว และมาขอมติอนุมตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในภายหลงั เพ่ือให้ธุรกรรมนีส้ าเร็จเสร็จสิน้นี ้ควรจะ
ระบุในรายงานการประชุมว่าท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 รับทราบและเห็นด้วยหรือให้สตัยาบนักบัการเข้า
ท าธุรกรรมได้มาซึง่สินทรัพย์นี ้เพ่ือเป็นการรับรองการกระท าของคณะกรรมการวา่ การเข้าท าธุรกรรมได้มาซึง่สินทรัพย์
นีไ้มไ่ด้ท าไปโดยพลการ และท าให้บนัทกึรายงานการประชมุครบถ้วนและสมบรูณ์  

 
นายศกัด์ิชาย สกุลศรีมนตรี สอบถามถึงเหตผุลท่ีบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ขายกิจการ Brockwaste 

ให้แก่บริษัท 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ ตามท่ีชีแ้จงในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ บริษัท ศแบง 

ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั เป็นตวัแทนบริษัทในการเข้าท าธุรกรรมได้มาซึง่สินทรัพย์นี ้แต่เน่ืองจากมีข้อจ ากดัใน
เร่ืองเวลา อีกทัง้บริษัทยังไม่สามารถเรียกท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไม่สามารถท า
รายงานบทวิเคราะห์ได้เสร็จ ดงันัน้บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จ ากดั จึงจ าเป็นต้องเข้าถือหุ้น Brockwaste 
ผ่าน Shenton Energy Pty Ltd. ก่อนท่ีจะส่งมอบหุ้ นนัน้ให้แก่บริษัท ดังนั น้ จึงเป็นการท่ีบริษัทเข้าซือ้หุ้ นบริษัท 
Shenton Energy Pty Ltd. จากตวัแทนท่ีบริษัทได้แตง่ตัง้ให้ไปด าเนินการแทนบริษัทในขณะท่ีบริษัทไมส่ามารถเข้าท า
ธุรกรรมนีไ้ด้ และไมใ่ช่การซือ้หุ้นในบริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จ ากดั 

 
นายศกัด์ิชาย สกุลศรีมนตรี สอบถามต่อวา่บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั เป็น Nominee ของ

บริษัทใช่หรือไม ่และบริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จ ากดั ได้รับคา่นายหน้าจากการเป็นตวัแทนบริษัทหรือไม่ 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จ ากดั เป็นตวัแทนเปิดเผย

ท่ีบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วไม่ใช่ Nominee ทัง้นี ้บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี 
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จ ากัด ไม่ได้รับค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนให้บริษัท แต่มีข้อตกลงระหว่างกันซึ่งก าหนดสัดส่วนการถือหุ้ นใน 
Shenton Energy Pty Ltd. โดย บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 39.99 และ 
Aurigen Group ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.01 เน่ืองจากหากไมม่ีสองบริษัทนี ้บริษัทก็จะไม่ได้ธุรกิจบริหารจดัการขยะ
นีม้า 

 
นายศกัด์ิชาย สกลุศรีมนตรี สอบถามเพ่ิมเติมเร่ืองธุรกิจสขุภณัฑ์ รวมถงึโครงสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัท 

เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจทัง้หมด 4 ประเภท ได้แก่ ประชาสมัพนัธ์ ก่อสร้าง พลงังาน และอสงัหาริมทรัพย์ 
 

นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัทย่อยของบริษัทซึ่ง
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสขุภณัฑ์ไปแล้ว โดยปัจจบุนับริษัทไม่ได้ด าเนินการธุรกิจเก่ียวกบัสขุภณัฑ์แล้ว โดยรายได้หลกั
ในอนาคตของบริษัทจะมาจากธุรกิจ Brockwaste ของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. และยงัท าธุรกิจซือ้มาขายไป
วสัดกุ่อสร้างและธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง 

 
นายศกัด์ิชาย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพ่ิมเติมว่าในคร่ึงปีแรก บริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ยงัไม่มีก าไร

ใช่หรือไม ่และเหตใุดจงึคาดการณ์วา่บริษัท Shenton Energy Pty Ltd. จะมีก าไรในปีแรก 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่าบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. เป็นบริษัทท่ีถูกตัง้ขึน้มาเพ่ือ

ท าธุรกรรมเข้าซือ้กิจการ Brockwaste จึงยังไม่มีก าไรเกิดขึน้ในคร่ึงปีแรก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี ้บริษัท  Shenton 
Energy Pty Ltd. ได้เข้าเร่ิมด าเนินการโดยได้รับขยะชุมชนแล้วและอยู่ในระหวา่งการทดลอง หลงัจากท่ีสญัญาซือ้ขาย
หุ้น (Share Purchase Agreement) มีผลแล้ว ทกุสิน้เดือน Brockwaste จะออกใบเรียกเก็บคา่บริการกบั WMRC และ 
CoS ซึ่งท าให้ Brockwaste มีรายได้ทันที ส่วนรายจ่ายในกิจการจัดการบริหารขยะนีจ้ะผูกกับรายได้ เช่น ในเดือน
กนัยายน 2560 ได้รับขยะชุมชนมาจ านวน 1,000 ตนั หลงัจากผ่านกระบวนการ Bioconversion เหลือขยะส่วนท่ีต้อง
น าไปทิง้ท่ีบ่อขยะ 300 ตนั ก็ยงัเกิดก าไร และราคาท่ีน าขยะไปทิง้มีราคาถกูกวา่คา่ Tipping Fee นอกจากนีแ้ล้วบริษัท
ไมต้่องลงทนุเพ่ิมเติม ไมม่ีคา่ใช้จ่าย และไมม่ีหนี ้ จงึไมม่ีคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นนยัส าคญัอื่น 
 

นายศักด์ิชาย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพ่ิมเติมว่าจากรายงานบทวิเคราะห์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของท่ี
ปรึกษาการเงินอิสระ หน้า 64 Brockwaste มีความสามารถในการบริหารจดัการขยะประมาณ 55,000 ตนัต่อปี อยาก
ทราบว่าปริมาณขยะ 55,000 ตันต่อปีนีเ้ป็นความสามารถในการจัดการขยะสูงสุดของ Brockwaste หรือเป็นการ
ประมาณการ และปัจจบุนั Brockwaste สามารถจดัการขยะได้ในปริมาณเท่าไหร่ 
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นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน  Broackwaste สามารถจัดการขยะได้ในปริมาณ 200 
ตนัตอ่วนั แต ่Brockwaste มีก าลงัการผลิตจริงท่ีถกูออกแบบเอาไว้ คือ 66,000 ตนัตอ่ปี  

 
นายศกัด์ิชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่าการเข้าเป็นผู้บริหารรายใหญ่ จะก่อให้เกิดปัญหา

ด้านเชือ้ชาติหรือคลื่นใต้น า้หรือไม่ และบริษัทลูกมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร รวมถึงได้เสนอแนะให้จัดท า
วีดีโอจากสถานที่ด าเนินกิจการจริง 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้ นว่าไม่มีปัญหาด้านเชือ้ชาติหรือคลื่นใต้น า้เกิดขึน้ เน่ืองจากประเทศ

ออสเตรเลียเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีชนตา่งชาติอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ในกิจการนี ้ผู้จดัการโครงการ (Site Manager) 
เป็นคนเยอรมนั แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนศรีลงักา คนพืน้เมือง และคนอินเดีย จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาด้านเชือ้ชาติ
เกิดขึน้ ทัง้นี ้บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดท านโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยยังไม่ได้ข้อสรุป ณ ขณะนี ้อย่างไรก็ดี
คาดการณ์ว่าเงินปันผลจะเกินกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ เน่ืองจากโครงการนีไ้มต้่องลงทนุอะไรเพ่ิมจงึไม่จ าเป็นต้อง
มีเงินสดคงเหลือไว้ในประเทศออสเตรเลีย ก าไรส่วนใหญ่จึงจะถูกส่งกลบัมายงัประเทศไทย ในส่วนของข้อเสนอแนะ
ของผู้ ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบวา่ขณะนีบ้ริษัทได้แจ้งให้ Brockwaste ด าเนินการให้ติดตัง้กล้องถ่ายทอดสดมายงั
ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมสถานท่ีจริงและเพ่ือการควบคมุการท างานของคณะกรรมการ นอกจากนี ้ยืนยนัวา่
กิจการรับบริหารจดัการขยะมีสถานท่ีประกอบกิจการจริง ได้รับขยะชมุชนเพ่ือบริหารจดัการตอ่จริง  

 
นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอบคณุส าหรับข้อมลูกิจการบริหารจดัการขยะ และสอบถามเพ่ิมเติมถึง

สถานะการเงินท่ีน ามาใช้ในธุรกิจใหม่ของบริษัท บริษัทมีหนีส้ินหรือไม่ และอยากทราบแนวทางการด าเนินกิจการใน
อนาคตของบริษัท 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทไม่มีปัญหาด้านการเงินส าหรับธุรกิจใหม่ เน่ืองจากบริษัท

ใช้ทุนประมาณคร่ึงหนึ่งจากทัง้หมดในการเข้าลงทุนในกิจการบริหารจดัการขยะ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีก าไรจากการ
ขายบริษัทย่อยด้วย ดงันัน้จึงไม่มีข้อกงัวลเร่ืองเงินทุนและไมม่ีหนีส้ิน ส าหรับทิศทางการลงทุนในอนาคตของบริษัทจะ
ลงทุนในกิจการที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ (Waste Management) โดยอาจจะครอบคลมุให้ครบวงจรมากกวา่นี ้
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจอื่นอยู่ด้วย เช่น วิศวกรรม รับเหมาก่อสร้าง แต่ธุรกิจหลกัคือการบริหารจัดการขยะ แต่
ธุรกิจนีม้ีข้อเสีย คือ ธุรกิจบริหารจดัการขยะนีต้ัง้อยู่บนพืน้ท่ีแห่งเดียว ดงันัน้การขยายการผลิตอาจใช้เวลาจาก 55,000 
ตนัตอ่ปี เป็น 66,000 ตนัตอ่ปี นอกจากนีอ้าจจะเจรจารับขยะจากเมืองอ่ืนใกล้เคียงด้วย  
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นายธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจบริหารจัดการขยะ  Brockwate มีข้อจ ากัดในการ
เติบโตเป็นไปตามสญัญาใช่หรือไม่ หากต้องการการเติบโตเพ่ิมขึน้ Brockwaste ต้องเจรจากับเมืองอื่นเองใช่หรือไม ่
และบริษัทมุง่เน้นการลงทนุในอนาคตท่ี ธุรกิจบริหารจดัการขยะใช่หรือไม่ 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ ในกรณีท่ีต้องการขยายธุรกิจบริหารจดัการขยะก็อาจต้องเจรจา

กบัเมืองอ่ืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้ในขณะนีบ้ริษัทมุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจบริหารจดัการขยะ 
 

นายธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ปัจจบุนับริษัทไมม่ีหนีใ้ช่หรือไม ่และมีมมุมองเก่ียวกบัเร่ือง
หนีอ้ย่างไร และบริษัทยงัมีทนุพอส าหรับการเติบโตในอนาคตหรือไม่ 
 

นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้ นว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี ้และมีมุมมองท่ีจะยังไม่ก่อให้เกิดหนี ้
เน่ืองจากมีเร่ืองดอกเบีย้เข้ามาเก่ียวข้อง นอกจากนีธุ้รกิจท่ีลงทนุใหมย่งัไมม่ีความชดัเจน หากมีความจ าเป็นต้องก่อหนี ้
เพ่ือให้ได้ธุรกิจมา อาจจะต้องมีการพิจารณาและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบอีกครัง้หนึ่ง  ทัง้นี ้บริษัทยงัมีทุนพอส าหรับการ
เติบโตในอนาคต 
 
  นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร ท่ีปรึกษากฎหมาย ตอบค าถามนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิก าหนดวาระการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 
และอนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้น Shenton Energy Pty Ltd. รวมถึงการลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น ซึ่งจาก
ข้อมลูที่บริษัทได้แจ้งตอ่ท่ีปรึกษากฎหมายนัน้ เน่ืองจากคณะกรรมการเลง็เห็นวา่ ธุรกรรมเข้าซือ้หุ้นครัง้นีเ้ป็นรายการท่ี
มีนัยส าคัญ และยังมีลักษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา  107 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทจึงได้ก าหนดเง่ือนไขบังคับก่อนใน
สญัญาซือ้ขายหุ้น ซึง่เป็นเง่ือนไขหลกัของการท าธุรกรรมซือ้ขายหุ้นวา่ ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นนีจ้งึถือว่า
ยงัไมไ่ด้เกิดขึน้จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้โดยหากผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการซือ้
หุ้ น ก็จะถือว่าเง่ือนไขบังคับก่อนตามสัญญาไม่ส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกรรมซือ้ขายหุ้ นไม่เกิดขึน้ ทัง้นี ้หากเกิด
เหตุการณ์เช่นว่านัน้บริษัทได้มีการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเงินมัดจ าคืนจากคู่สัญญา ตามท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ใน
สารสนเทศการได้มาจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ด้วยเหตุดงักล่าวการลงมติในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนีจ้ึงเป็นการลงมติอนุมตัิ
ไมใ่ช่การให้สตัยาบนั 
 
 นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้ น สอบถามรายการโอนหุ้ นยังไม่ได้เกิดขึน้แต่รายการช าระเงินค่าหุ้ นส าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้เงินมดัจ ามีความแตกตา่งจากการช าระเงินลว่งหน้า เน่ืองจากเงินมดัจ าเป็นส่วนหนึง่ของการช าระ
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เงินหรือวางไว้เพ่ือให้ริบไป ไม่ได้มีลกัษณะให้คืนยกเว้นเป็นความผิดของผู้ รับเงิน แตบ่ริษัทเป็นผู้ช าระเงินและได้ช าระ
เงินเต็มจ านวนแล้ว ดงันัน้เงินจ านวนนีอ้าจจะเป็นเงินช าระล่วงหน้ามากกว่าเงินมดัจ าหรือไม่ ท าไมบริษัทไม่เลือกใช้
เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น Bank Guarantee แทนการช าระเงินคา่หุ้นเตม็จ านวน 

 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทไมส่ามารถเข้าท ารายการซือ้หุ้นของ Brockwaste โดยตรง

ได้ เน่ืองจาก Aurigen Group และ บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากัด เป็นผู้ เร่ิมต้นเข้าเจรจาซือ้หุ้ น 
Brockwaste ตัง้แต่แรก ซึ่งบริษัทได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในโครงการ Brockwaste ภายหลังจากท่ีได้วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจของ Brockwaste แล้ว แตเ่น่ืองด้วยข้อจ ากดัด้านเวลา บริษัทจงึได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท ศแบง 
ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั เป็นตวัแทนของบริษัทในเข้าท ารายการดงักล่าว โดยในส่วนของเงินท่ีบริษัทได้ช าระ
ให้แก่ บริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ไปลว่งหน้าตามสญัญาซือ้ขายหุ้นนัน้ แม้ในสญัญาจะใช้ค าวา่เงิน
มัดจ า แต่คู่สัญญาก็ได้ตกลงก าหนดเง่ือนไขไว้ว่า หากบริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายหุ้นได้ หรือ บริษัทปฏิเสธการเข้าซือ้หุ้นของ Shenton Energy Pty Ltd. บริษัท
สามารถเรียกคืนเงินมดัจ าพร้อมดอกเบีย้จากบริษัท ศแบง ซสัเทนเอเบิล เอน็เนอร์ยี จ ากดั ได้  

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม 
 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ผู้ด าเนินการประชมุ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจการคดัแยก ก าจดั และรี
ไซเคิลขยะ ท่ีประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าซือ้หุ้นในบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 60 จากผู้
ถือหุ้นของ Shenton Energy Pty Ltd.  โดยปราศจากภาระผูกพัน ในราคาไม่เกิน 8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และการ
มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริหารในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการซือ้หุ้น Shenton Energy Pty Ltd. 
ตามท่ีเสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 168,828,920 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 176 0.0001 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 168,829,096 100.0000 

    

หมายเหต:ุ  ในวาระท่ี 2 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 5 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 1,440,338 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้น
เข้า ร่วม ประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 168,829,096 
หุ้น 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุน  
 

ผู้ด าเนินการประชมุได้แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 
27 มกราคม 2560 มีมติอนุมตัิให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 118,522,905.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านห้า
แสนสองหมื่นสองพนัเก้าร้อยห้าบาทย่ีสิบสตางค์) เป็น 189,636,647.90 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนสาม
หมื่นหกพนัหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 101,591,061 หุ้น (หนึ่งร้อยหนึ่ง
ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพนัหกสิบเอ็ดหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นจ านวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 3 หุ้นใหม ่โดยเสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) บริษัทฯได้รับเงินจากการเพ่ิมทุนสทุธิภายหลงัหักค่าธรรมเนียมการจัด
จ าหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้  302,456,533.00 บาท (สามร้อยสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อย
สามสิบสามบาท)  

 
เพ่ือความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้น าเสนอท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินใหม่ รายละเอียดตาม
Presentation ท่ีน าเสนอ  
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนจากเดมิ รายละเอียดดังนี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิที่
คาดว่าจะใช้ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงนิที่ใช้
ไปจนถงึ 
วันที่ 30 

มิถุนายน 2560* 

จ านวน
เงนิ

คงเหลือ 

1. ส าหรับธุรกิจจดัจ าหน่ายวสัด ุและ
อปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง 

125 15.97 109.03 

ลงทนุในธุรกิจท่ีมัน่คง และสร้าง
ผลตอบแทนอย่างตอ่เน่ือง โดยมุง่เน้น
ในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ธรุกิจพลงังาน และ
ธุรกิจสขุภณัฑ์ 

150 78.00 72.00 

3. เงินทนุหมนุเวียน 30 24.62 5.38 

รวมเป็นเงิน 305 118.59 186.41 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นดังนี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิที่จะใช้ (ล้านบาท) 

ส าหรับธุรกิจจดัจ าหน่ายวสัด ุและอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวกบังานก่อสร้าง 

30 

ลงทนุในธุรกิจท่่ีมัน่คง และสร้างผลตอบแทน
อย่างตอ่เน่ือง โดยมุง่เน้นในธุรกิจสื่อโฆษณา 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจคดั
แยก ก าจดั และรีไซเคิลขยะ 

245 

เงินทนุหมนุเวียน 30 

รวมเป็นเงิน 305 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 
นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
1. การเปลี่ยนวตัถุประสงค์การใช้เงินมีผลตัง้แต่เมื่อใด หากการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินมีผล

ย้อนหลงั ผู้ ถือหุ้นต้องให้สตัยาบนัหรือไม่ 
2. เงินลงทุนใน Shenton Energy Pty Ltd. จ านวนไม่เกิน 215,000,000 บาท ได้รวมอยู่ในวตัถุประสงค์

การลงทุนในธุรกิจท่ีมัน่คงและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเน่ือง ซึง่มีจ านวนเงินตามท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่
รวม 245,000,000 บาท ใช่หรือไม ่

3. มีเงินท่ีถูกใช้ไปแล้ว ณ เดือน มิถุนายน 2560 จ าวน 118.59 ล้านบาท จะต้องมีเงินจากแหล่งอื่นมา
ทดแทนให้ครบครบจ านวน 305,000,000 บาท ท่ีคาดวา่จะใช้หรือไม ่

4. จ านวนเงินท่ีใช้ไปแล้วจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวม 118.59 ล้านบาท มีเคร่ืองหมายดอกจันทน์  
(ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุหน้า 4) หมายความวา่อย่างไร  
 

นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นดงันี ้
1. การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินจะมีผลตัง้แต่วนัท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ หรือ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดย

จะไมม่ีผลย้อนหลงั 
2. เงินลงทุน ในบ ริษัท  Shenton Energy Pty Ltd.จ านวน ไม่ เกิน  215,000,000 บาท  ได้ รวมอยู่ ใน

วตัถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจท่ีมัน่คงและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเน่ืองแล้ว  ซึ่งมีจ านวนเงินตามท่ี
เปลี่ยนแปลงใหมร่วม 245,000,000 บาท  

3. ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 210,000,000 บาทซึ่งได้มาจากการเพ่ิมทุนและจากการขาย
บริษัทย่อย 

4. จ านวนเงินท่ีใช้ไปแล้วจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 รวม 118.59 ล้านบาท ท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจันทน์  
เป็นตวัเลข ณ วนัท่ีงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซึง่บริษัทได้รายงานการใช้เงินเพ่ิมทุนรอบ 6 
เดือนแรกของปี 2560 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 แล้ว 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 
 
การพิจารณาวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ 
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทนุ ตามท่ีเสนอ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้ 
 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คดิเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 169,110,234 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 176 0.0001 

งดออกเสียง - -* 

รวม 169,110,410 100.0000 

  *ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

หมายเหต:ุ  ในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ 7 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 281,314 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 169,110,410 หุ้น 

 

วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ตามท่ีได้แก้ไข
เพ่ิมเติม)มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดว่าเม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
ผู้ด าเนินการประชมุ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 
 
นายสวุรรณ เดชะรินทร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามจ านวนบุคลากรของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. และ ความ

ยุ่งยากในการขอเข้าเย่ียมชมสถานท่ีด าเนินกิจการคดัแยกขยะ 
 
นายกนก วงศราวิทย์ ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่า ประมาณการบุคลากรของบริษัท Shenton Energy Pty Ltd. ไม่

เกิน 15 คน และผู้ ถือหุ้นสามารถประสานงานเพ่ือขอเข้าชมในสถานท่ีด าเนินกิจการบริหารจดัการขยะได้ 
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ไมม่ีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณา และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรับทกุค าถาม ค าแนะน า ข้อติชมจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 
เม่ือเวลา 15.30 น. 

 
 

จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์     
(พล.ต.ต. หญิง ดร. จิรารักษ์ สทิธิพนัธุ์) 

 รักษาการประธานกรรมการ 
ประธานในท่ีประชมุ 

 
     

เฉลิมพล จนัทร์ทอง 
           (นายเฉลิมพล  จนัทร์ทอง)  
       เลขานกุารบริษัท  

ผู้บนัทกึการประชมุ 
 

 


