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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2564 

ของ 

บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) 

วันเวลาและสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดวยวิธีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) 

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น. 

 นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ไดรับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู 

ประธานกรรมการบริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหเปนผูดำเนินการประชุม 

(“ผูดำเนินการประชุม”) ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะและแจงตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

2/2564 (“ที่ประชุม”) วาในขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและดวยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 

27 ราย โดยนับรวมจำนวนหุนท้ังสิ้น 255,036,298 หุน คิดเปนรอยละ 74.8105  ของจำนวนหุนท่ีจำหนายได

ท้ังหมดของบริษัทจำนวน 340,909,972 หุน เปนอันครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 34  

ท้ังนี้ ภายหลังจากเปดประชุมไปแลว มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จำนวน 1 ราย และดวยการ

มอบฉันทะ จำนวน 1 ราย เขารวมประชุมเพ่ิมเติมโดยนับรวมจำนวนหุนท้ังสิ้น 262,216,698 หุน คิดเปนรอย

ละ 76.9167 

 จากนั้น ผูดำเนินการประชุมไดกลาวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท และผูเขารวม

ประชุมทานอ่ืน ๆ ท่ีจะทำหนาท่ีตอบขอซักถามของผูทานผูถือหุน โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม จำนวน 5 ทาน 

1. ผศ.ดร.พัทธนันท   เพชรเชิดชู  ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตำรวจตรีหญิงจิรารักษ  สิทธิพันธุ  กรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร 

3. พลเอกธนสร    ปองอาณา  กรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหาร 

4. คุณธนกฤต   อัจฉริยะสมบัติ  กรรมการ  

5. นายสุชาย   สิริภัทรกุลธร  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

และมีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ทาน ไดแก  

ผศ.ดร.ศิริเดช     คำสุพรหม  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการอิสระ 

ผูดำเนินไดกลาวแนะนำผูเขารวมประชุมทานอ่ืน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงจะเปนผูชี้แจงขอมูลในวาระท่ี 2 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท  ไดแก  
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1. ผศ.ดร.พงศพัฒน  จิตตานุรักษ        

2. คุณธนกฤต        อัจฉริยะสมบัติ   

3. คุณณัฐพงศ        ตังเดชะหิรัญ       ซ่ึงเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

                                           ดวย User: STAR_Edirector01 

ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ไอแฟค จำกัด ซ่ึงเขารวมประชุมโดยวิธีออนไลนผานระบบ  

1. นายสุริยพันธ จันทราทิพย            ซ่ึงเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

                                           ดวย User: STAR_EIFAC01 

2. นายชัยรัตน สุวรรณ                   ซ่ึงเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

                                           ดวย User: STAR_EIFAC02 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด พารทเนอรส จำกัด ซ่ึงเขารวมประชุมโดยวิธีออนไลนผานระบบ 

1. นางสาวอารยา พุฒิพงศธรณ        ซ่ึงเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

                                          ดวย User: STAR_Elawfirm01 

2. นายพัชรพล สัลเลขวิทย  ซ่ึงเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

                                          ดวย User: STAR_Elawfirm02 

 

จากนั้น ผูดำเนินการประชุมไดแถลงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

2/2564 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหแก 

ผูถือหุนเพื่อศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุม ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 นี้ บริษัทได

มอบหมายใหบริษัท โคโนวานซ จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการที่สอดคลองตามขอกำหนดของสำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สพธอ. เปนผูดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ โดยผูดำเนินการประชุมไดชี้แจงใหทราบเก่ียวกับระเบียบการประชุม ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนรับทราบกอน

เขาสูการประชุม ดังนี้ 

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที ่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม  

โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เปนการลงมติแบบเปดเผยไมใชการลงมติแบบลับ 

2. เม่ือเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแลว ผูดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนน

และสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนน

เสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระ

จะใชจำนวนหุนของผูเขารวมประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผูถือหุนที่ออกจากหองประชุมหรือ

ขาดการติดตอจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับทานเปนองคประชุมอยู 
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3. เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กำหนดให “ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ

หนึ่งหุน” 

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1,3 และ 4 จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กลาวคือ การนับคะแนนของผูถือหุนใน

วาระดังกลาวจะไมนับผูท่ีงดออกเสียเปนฐานในการนับคะแนน 

สวนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5, 6 และ 7 ซึ่งจะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับ

คะแนนเสียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เปนฐานในการนับคะแนนเสียง 

สำหรับวาระท่ี 2 เปนวาระแจงเพ่ือทราบ ผูถือหุนจึงไมตองออกเสียงลงคะแนน 

4. ทานผูถือหุนสามารถดูขอมูลการลงทะเบียนเวลาเปดและปดการประชุมซ่ึงสามารถทำไดโดยการกดองค

ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุม หรือ กดปุมสัญลักษณคนที่มีเครื่องหมายถูก จะมีหนาตางใหม

ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใชดูขอมูลการลงทะเบียนไดหลังจากที่บริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียน

เวลาเปดประชุม และ สรุปผลการลงทะเบียนเวลาปดประชุมบนระบบแลว (ไฟเปดประชุมและปด

ประชุมจะแสดงเปนสีฟา) 

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนและการดูผลการลงคะแนนในแตละวาระนั้น บริษัทจะเปดใหมีการลงคะแนน

และสรุปผลท่ีละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเปนดังนี้  
 

กรณีเห็นดวยกับวาระใด ทานไมตองลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนของทานเปนเห็นดวย ใน

ตอนสรุปผล 
 

สวนกรณีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดใหทานเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบ

จะนับคะแนนตามท่ีทานไดเลือกลงคะแนนไวตอนสรุปผล 

6. หากตองการแกไขการลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแลว ตองทำกอนที่วาระจะปด 

(หากวาระปดแลวจะไมสามารถทำการแกไขการลงคะแนนได) สามารถทำไดโดยการ กดไปที่ขอความ

ลงคะแนนแลว (ท่ีแถบสถานการณประชุม)   จะพบกับหนาตางท่ีเคยลงคะแนนไปแลว ให กดปุมแกไข 

จะมีขอความเตือน เรื่องการลบคะแนนที่ลงไวของวาระนั้น หากยืนยันการแกไขให กดปุมใช หากไม

ตองการแกไข ใหกดปุมไมใช 

7. จะมีขอความแจง เมื่อการลบการลงคะแนนกอนหนาสำเร็จ หลังจากทำการลบการลงคะแนน ไมเห็น

ดวย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไวกอนหนาออก ทานสามารถเลือกลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออก

เสียง ไดใหม หรือ หากทานตองการลงคะแนนเปน เห็นดวย กับวาระนี้ สามารถปดหนาตางออกมาได

ทันที ระบบจะถือวาทานไมไดเลือกลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง (หมายถึงทานเลือก

เปลี่ยนเปนเห็นดวยกับวาระนี้) เมื่อบริษัทปดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน 
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ทานจะเห็นคำวา ผลคะแนน ที่แถบแสดงสถานการณประชุม  เมื่อกดไปที่ ผลคะแนน ของวาระจะมี

หนาตางแสดงรายละเอียดผลคะแนนในวาระนั้น 

8. การลงคะแนนจะดำเนินไปแตละวาระและสรุปผลแตละวาระ จนครบทุกวาระซึ่งสามารถดูสรุปผล

คะแนนไดในทุกวาระ 

9. การตรวจสอบการลงคะแนน เพื่อใหเกิดความโปรงใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระท่ี

ประมวลผลเสร็จแลว ระบบสามารถใหทานตรวจสอบการลงคะแนนของทานที่ระบบนำไปประมวลผล

คะแนนในแตละวาระ ซึ่งทานตรวจสอบไดโดย กดปุมรูปกราฟ  จะพบหนาตางรายการลงคะแนน

เทานั้น  

10. การพูดเพ่ือสอบถามในแตละวาระ บริษัทจะเปดใหทานไดทำการพูดหรือซักถามในแตละวาระ โดยทาน

ตอง กดปุมยกมือ ในชวงท่ีบริษัทเปดใหยกมือเทานั้น  

11. หากทานกดปุมยกมือผิด โดยไมไดตองการพูดหรือซักถาม สามารถกดปุมหยุดยกมือ (ปุมตำแหนงเดิม) 

ไดเชนกัน  

12. กรณีท่ียืนยันวากดปุมยกมือเพ่ือตองการพูดหรือซักถาม ใหรอทางบริษัทเรียกทานตามลำดับการยกมือ 

โดยสามารถดูลำดับการยกมือไดจากปุมตัวเลข (ดานขางปุมยกมือ)    

13. เมื่อถึงลำดับของทาน บริษัทจะสงไมโครโฟนในระบบใหทาน ทำใหปุมการใชไมคของทานจะแสดงเปน

สีเขียว และ ถาทานมีกลองภาพจากกลองของทานจะปรากฏข้ึนในหองประชุม 

14. สำหรับการออกจากหองประชุม มี 2 ประเภท คือ 1. แบบท่ีทานยังเปนองคประชุม และ 2. แบบท่ีทาน

ยืนยันออกจากองคประชุมถาวร 

1. การออกจากหองประชุมแบบที่ทานยังเปนองคประชุม เชน การเชื่อมตอของทานขัดของ โดยทาน

สามารถเชื่อมตอกลับเขาประชุมไดใหม และ สามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได (วาระที่ยังไม

ประมวลผล) และการออกจากหองประชุมดวยตัวทานเองโดยการปดออกจากหองประชุมแบบปกติ โดย

ทานท่ีมีความประสงคท่ีจะยังเปนองคประชุม โดยทานสามารถเชื่อมตอกลับเขาหองประชุมไดใหม และ 

สามารถลงคะแนนในวาระท่ีเหลือได (วาระท่ียังไมไดประมวลผล) ทำไดโดย กดปุมหนาตางหองประชุม 

เลือกเครื่องหมายกากบาท   (ดานบนขวาของหนาตางหองประชุม) หรือกดปุมเมนูหอง (ดานบนซาย

ของหนาตางหองประชุม) และเลือกออกจากหองประชุม 
 

2.การออกจากหองประชุมแบบที่ทานยืนยันออกจากองคประชุมถาวรจะไมนับทานเปนองคประชุม 

โดย ทานจะไมสามารถเชื่อมตอกลับเขาหองประชุมไดอีกเลย และ ไมสามารถลงคะแนนในวาระท่ีเหลือ

ไดอีกดวย ทำไดโดย กดปุมเมนูหอง (ดานบนซายของหนาตางหองประชุม) และ เลือกออกจากองค

ประชุมถาวร ตามภาพที่ปรากฏบนหนาจอ และจะมีขอความยืนยันการออกจากหองประชุมแบบถาวร 

และแสดงเง่ือนไขการประมวลภาพคะแนน 

ตอมา ผูดำเนินการประชุมไดกลาวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัทใน

ฐานะประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กลาวเปดการประชุม 
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ประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทและกลาวขอบคุณผูถือ

หุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหผูดำเนินการประชุมทำหนาท่ี

ดำเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

  21 กรกฎาคม 2563 

ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา “บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เม่ือ

วันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเปนที่เรียบรอยแลว” ทั้งนี้ 

บริษัทไดแนบสำเนารายงานการประชุมพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อใหทานผูถือหุนได

ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกลาว  
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ไดบันทึก

ไวถูกตองตรงตามความเปนจริง จึงเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว ท่ีคณะกรรมการบริษัทไดนำเสนอ 
 

ผูดำเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แตไม

ปรากฏวามีผู ถือหุนทานใดขอแกไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี ่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอใหที ่ประชุม

พิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 29 

เมษายน 2564 ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย       232,468,698 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 22,468,698 -* 

รวม        232,468,69 100.00 

*ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก  1 ราย จึงทำใหมีผูถือหุนมา

เข าร วมประช ุมท ั ้ งด วยตนเองและโดยการร ับมอบฉ ันทะจำนวน 28 ราย น ับเป นจำนวนห ุ นได                                        
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หุน จากจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด 255,116,698 หุน คิดเปนรอยละ 74.8340 ของจำนวนหุนท่ี

จำหนายไดแลวท้ังหมด ซ่ึงไดรวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนในการนับคะแนนในวาระนี้แลว 

วาระท่ี 2 รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา “บริษัทฯ ไดสรุปแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน

ปจจุบัน และแผนงานสำหรับป 2565 เพ่ือใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ”   
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือทราบแผนการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท  โดยไมตองมีการลงมติ  
 

โดยในวาระนี้กรรมการบริหาร ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ และนาย

ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ซึ่งเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดวย User: STAR_Edirector01 เปนผูชี้แจง

แผนการดำเนินธุรกิจบริษัทใหผูถือหุนทราบ ดังนี้  
 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ชี้แจงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้  

กลุมธุรกิจ IT Solutions ดังนี้  

1. HR Platform ใหบริการทางดานระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ (Chatbot) ในการแจงขาลาด 

มาสาย ลากิจ ลาปวย ของแตละองคกร ซ่ึงมีระบบประเมินและจัดจางพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีบริษัทตองการ 

2. AI Platform เปนการทำโปรแกรมเก่ียวกับปญญาประดิษฐ (E-Learning)  

3. System Integrations เนนระบบ IT Securities เปนการขาย Software และ Hardware  

4. Fintech ใหบริการทางดาน Decentralization, Smart chain, Blockchain, Smart Contract 

รวมถึง Crypto Mining 

5. Digital Transformation หลายบริษัทเริ ่มจัดเก็บขอมูลแบบกระดาษลดนอยลง บริษัทจะ

ใหบริการ Paperless ซึ ่งจะเกี ่ยวของกับธุรกิจ Cloud Services Data center รวมถึงธุรกิจ     

E-KYC  

6. Metaverse หรือสิ่งที่เรียกวาโลกเสมือนจริง ซึ่งบริษัทจะเนนหนักไปทางดานงานการศึกษาเปน

หลัก 

และธุรกิจทางดานการนำเขา-สงออก บริษัทฯ มีพันธมิตรจากสปป.ลาวเขามารวมดำเนินธุรกิจ ไดแก 

Petrotrade Group ซ่ึงไดรับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาวใหดำเนินกิจการท่ีมีชื่อวา “เวียงจันทร โลจิสติกส 

ปารค” (“VLP”) ซึ่งจะเปนศูนยกลางโลจิสติกสขนาดใหญที่เชื ่อมตอระหวางประเทศในกลุม CLMV และ

ประเทศจีน โดย VLP มี concept ที่เรียกวา “เปลี่ยนจาก Land Lock เปน Land Link” โดยเชื่อมแตละ
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ประเทศดวยการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ซึ่งสามารถเคลื่อนยายสินคาและประชากรในแถบ 

CLMV ไดอยางรวดเร็ว โดยกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดรายไดกับทางบริษัท ไดแก  

1. หมวดการขนสง บริษัทจะเนนการขนสงโดยใชรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน โดยจะเชื่อมตอไปยัง 

VLP ซึ ่งจะใหบริการคลังสินคารวมถึงบริการ Re-packaging เพื ่อการสงออกไปจำหนายยัง

ประเทศอ่ืน    

2. หมวดการคา บริษัทจะเนนสงสินคาทางการเกษตรในประเทศไทย ไดแก ลำไยและทุเรียน  

3. หมวดธุรกิจการทองเที่ยว เปนการศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่จะมีในอนาคต เมื่อเสนทางรถไฟ

ความเร็วสูงเกิดขึ้นแลว จะเกิดการทองเที่ยวโดยใชทางรถไฟซึ่งจะเปนประสบการณใหมในการ

ทองเท่ียว 

ในสวน Business Model จะขออนุญาตเรียนเชิญ ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ใหขอมูลเพ่ิมเติม 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ใหขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ “คณะผูบริหารไดพิจารณาถึงแนวทางในการ

บริหารและขยายธุรกิจ ดังนี้  

1. ดาน IT Solutions ปจจุบันโลกของเราถูก Disrupt ไปดวย Technology กับการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และธุรกิจตางๆ เริ่มใช IT ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ฉะนั้น บริษัทจึงไดเนน

การดำเนินธุรกิจไปทางดาน IT โดยการทำงานมี 2 โมเดล ดังนี้  

• บริษัทฯ รวมกับ Strategic Partner ในการเขาประมูลงานภาครัฐ เนื่องบริษัทฯ ยังไมมี

ผลงานที่จะสามารถเขารวมหรือนำเสนองานกับภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยตรง ทั้งนี้ การ

จับคูกับ partner อาจจะเปนรูปแบบ JV หรือการรวมลงทุน  

• Strategic Partner จางบริษัทโดยตรงและ บริษัทจะจัดหาบริษัทที่มีผลงานหรือมีศักยภาพ

ทางดาน IT เขามารับงาน  

2. ดาน Import-Export โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผานมาทาง สปป. ลาวไดเปดเดินรถไฟ

ความเร็วสูงลาว-จีน วันตอมาทางสปป.ลาวไดเปดโครงการ DryPort โดยบริษัทจะใชโอกาสจากการที่บริษัทมี 

Strategic Partner ไดแกกลุม PTL ซึ่งมีทานจันทอน สิดทิไซ เปนประธานกลุมบริษัทนี้และจะเขามาเปน

กรรมการบรษัิทดวย และโครงการทางดาน Logistic โดยบริษัทฯ จะเปนผูรวบรวมสินคาจากประเทศไทยสงไป

ยังสปป.ลาวและประเทศจีน  ซ่ึงจะสามารถชวยใหผูประกอบการลดข้ันตอน เวลาและงบประมาณ รวมถึงการ

สงออกสินคาทางการเกษตรทั้งหมด เชน การสงทุเรียนและลำไยไปยังประเทศจีน โดยบริษัทฯ มีคูคาเปนท่ี

เรียบรอยแลว สวนทางสปป.ลาวมีบริษัท ขวัญใจ อิมปอรต-เอ็กปอรต จำกัด (“ขวัญใจ”) ซึ่งเปนบริษัทท่ี

จำหนายสินคาอุปโภคและบริโภคทั้งหมดในสปป.ลาว โดยบริษัทจะเปนผูรวบรวมผลิตภัณฑทั้งหมดสงผาน

ขวัญใจเพื่อสงไปยังสปป.ลาว และสงตอไปยังประเทศที่สามตอไป สวนโครงการ DryPort เปนโครงการที่ใหญ



 

 8 

มากในสปป.ลาว โดยบริษัทฯ จะทำหนาท่ีจัดหาผูเชาคลังสินคาใหกับทางกลุม PTL และสุดทายโครงการ 

Travel Business เสนทางรถไฟความเร็วสูงจากสปป.ลาวโดยผานประเทศในกลุม CLMV ไปยังประเทศจีน 

บริษัทฯ มองวาธุรกิจทางดานการทองเที่ยวจะเติบโตเปนอยางมาก ถามีโอกาสบริษัทคงจะตองทำธุรกิจ

ทางดานนี้ดวย สำหรับทางประเทศจีน ทางฝายบริหารไดประสานกับ Asian trad China Association (ATC) 

เพื่อรับสินคาขากลับ โดยสมาคมฯ ดังกลาวมีการขนสงสินคาประเภทพืช ผัก ผลไม ปุย รวมทั้งสินคาจาก

ประเทศจีนมายงัประเทศไทย เชน ผลติภัณฑท่ีมีการสั่งซ้ือผาน Lazada หรือ Shopee ก็จะสงผานในชองทาง

นี้ ผมคิดวา party ท้ัง 2 นาจะเพียงพอสำหรับการทำใหบริษัทเติบโตไดในปหนา ขอบคุณครับ” 

ผูดำเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือ

หุนซักถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกับวาระนี้ ดังนี้  

 นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถาม ดังนี้ “ชวยชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดาน IT ใหชัดเจน เนื่องจากท่ี

นำเสนอเปนภาพใหญและบริษัทมีจุดแข็งทางดาน IT และความชำนาญตรงไหนบาง ถาจะไปเปนคูคาแตไมมี

ความชำนาญแลวจะรูไดอยางไรวาโครงการนั้นจะสำเร็จหรือมีผลกำไรตอบกลับเขามา ชวยชี้แจงใหชัดเจน” 

 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ตอบดังนี ้ “เบื ้องตนบริษัทฯ ใชจะสัญญาแบบ B2B ซึ ่งผานการ

พิจารณาจากฝายกฎหมายแลว สวนจุดแข็ง บริษัทฯ กำลัง sourcing ผลิตภัณฑเพื่อใหเปนสินคาหลักของ

บริษัท ท้ังนี้ บริษัทมี Connection ท่ีดีและผูบริหารท่ีมีประสบการณซ่ึงอยูในวงการ IT มานาน” 

 นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “ขอความชัดเจนวาบริษัทจะไปรวมลงทุน หรือไปให

เงินลงทุน” 

 นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ในสวนของคูคาบริษัทอาจจะเปดเผยใหทราบไมได

เนื่องจากเปนความลับทางธุรกิจ”  

 นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “จากประสบการณของตนเองที่อยูในวงการ IT 

เชนกัน มองวาถาไมมีความชำนาญทางดาน IT แลวไปลงทุนในบริษัท IT อาจจะเกิดความเสียหายได เพราะวา

ธุรกิจนี้สำคัญท่ี Resource บริษัทมีทีมงานท่ีมีความรูความสามารถระดับไหน ถานำเงินไปลงทุนอยางเดียว

อาจจะผิด” 

 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “โดยสวนตัวเชื่อวาตนเองมีความสามารถพอท่ีจะ 

handle ธุรกิจทางดานนี้ เพราะจากประสบการณที่ผานมาทำงานทางดาน IT อยูแลว แตการที่จะไปลงทุนใน

โครงการใดๆ จะตองไมมีความเสี่ยงอยูแลว” 

 นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “ทิศทางท่ีเสนอมาเม่ือสักครู ความสามารถท่ีจะทำได

อยูจุดใด ตองมีจุดโฟกัสอยาง metaverse, Blockchain, cloud, Digital Transformation บริษัทฯ มีจุดแข็ง

ท่ีจะทำดานนั้นหรือไม” 
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 นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ขออนุญาตชี้แจง บริษัทมองวาถาจะไปยึดจุดใดจุด

หนึ่งเปนหลัก บางทีก็จะเปนการปดโอกาสมากเกินไป ทั้งนี้ในการเลือกพันธมิตรจะมีเกณฑคัดเลือกอยูแลว 

ทางคณะกรรมการทราบดีวาจะตองทำกิจการดวยความระมัดระวังเปนอยางดี ขอขอบคุณในความหวังดีของผู

ถือหุน” 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ กลาวเสริม ดังนี้ “ขอยกตัวอยางโครงการ Metaverse มีหนวยงาน

ภาครัฐติดตอจะขอเขามาทำสัญญา 3 ฝาย เพื่อศึกษาเรื่อง Metaverse ในโรงพยาบาล การผาตัดตาง ๆ หาก

บริษัทตองการมีสวนรวมก็อาจตองเขาไปรวมลงทุน เมื่อผลงานปรากฎจะเปนความรวมมือระหวางบริษัทกับ

สถาบันท่ีทำวิจัยและโรงพยาบาล บางมหาวิทยาลัยตองการใหบริษัทเขาไปดำเนินการเรื่องหองเรียนเสมือนจริง 

โดยจัดสรรงบใหบริษัท เนื ่องจากบริษัทมี connection ที่ดีในการเขาไปรวมทำงานวิจัยกับภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ทั้งหมดที่กลาวมาเปนเพียงภาพกวาง ๆ ที่บริษัทอยากจะใหผูถือหุนได

มองเห็นวาปหนาบริษัทจะดำเนินธุรกิจอยางไร” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการไทย-ลาว 

ตอนนี้มีการดำเนินการหรือมีรายไดอะไรบาง” 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “บริษัทรวมของบริษัทชื่อ “บริษัท สิทธิ อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด”(“สิทธิ”) ปจจุบันเปนตัวแทนจัดซ้ือสินคาจากประเทศไทยสงไปยังสปป.ลาว” 

ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ กลาวเสริม ดังนี้ “ปนี้รายไดของสิทธิอาจจะยังไมชัดเจน แตแผนงาน

ของปหนาท่ีบริษัทนำเสนอในครั้งนี้ ทำใหเชื่อม่ันวาปหนาบริษัทฯ ฟนแนนอน” 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และวาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ ผูถือหุน

จึงไมตองลงคะแนนเสียง ผูดำเนินการประชุมจึงสรุปวาที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ตามท่ีเสนอ จึงนำเขาสูวาระถัดไป 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีลาออก 

ผูดำเนินการประชุมชี้แจงวา “สืบเนื่องจากนายจันทอน สิดทิไซ และนายคำสอน สิดทิไซ ซ่ึงเปนผูถือหุน

ของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70.0 ลาน

หุน เพ่ือเปนคาตอบแทนสำหรับหุนสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด หรือ SITTHI โดยวิธีการแลก

หุน (Share Swap) คิดเปนสัดสวน 20.5333% มีความประสงคที่จะเสนอแตงตั้งนายจันทอน สิดทิไซ เขาดำรง

ตำแหนงกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปน

กรรมการใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาลวงหนาแลว” 

แตดวยเง่ือนไขท่ีระบุไวในการขออนุมัติทำรายการไดมาซ่ึงบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ “ผู

ลงทุนตกลงวาภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนนับจากวันท่ีเขาทำรายการซ้ือขายหุน SITTHI ผูลงทุนจะไมเขา
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มาเปนกรรมการหรือผูบริหาร หรือ  ผูมีอำนาจควบคุม และจะไมสงตัวแทนเพื่อเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหาร

ของบริษัท เพื่อเขารวมบริหารกิจการของบริษัท (ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู

ลงทุนจะดำเนินการจัดสงตัวแทนเพ่ือเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทจะไดดำเนินการเสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป”  

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการ

ใหมของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทฯ 

กำหนดไว และเปนไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ

และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

ลำดับที่ 5) และความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู

ความสามารถ ประสบการณของกรรมการที่ตองการสรรหาใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับกลยุทธในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนายจันทอน สิดทิไซ เขา

ดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวากรรมการใหมท่ีเสนอแตงตั้งแทนกรรมการท่ีลาออกในครั้งนี้มี

คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณอยางกวางขวางใน

สาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทฯ 

ประสบความสำเร็จ และเพื่อใหเปนไปตามเงื ่อนไขที่ไดระบุไวตอนขออนุมัติทำรายการไดมาซึ่งบริษัท สิทธิ 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาแตงตั้ง นายจันทอน สิดทิไซ เขาดำรงตำแหนงกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีลาออก 

การพิจารณาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เนื่องจากวาระนี้ นายจันทอน สิดทิไซ ซึ่งเปนชาวตางชาติและเปนผูมีสวนไดเสียกับวาระนี้ ไมไดเขา

รวมประชุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา หรือ โควิด-19 ผูดำเนินการประชุมเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ 

มีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้  

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “การเขามาของ

กรรมการใหมเปนผลจากการเขามาถือหุนในสัดสวนที่มีนัยยะสำคัญของกลุมทุนธุรกิจจากสปป.ลาว ใชหรือไม 

และอยากทราบวาอนาคตบริษัทจะไดประโยชนจากความสัมพันธทางธุรกิจอยางไรบาง” 
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นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “พันธมิตรทางธุรกิจจากสปป.ลาวรายนี้ จะเขามา

ชวยผลักดันกิจกรรมที ่กอใหเกิดรายไดเข าสู บร ิษัทฯ สวนประโยชนทางธุรกิจจะเปนการผสมผสาน 

connection ของแตละฝงท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด” 

 ผศ.ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ กลาวเสริม ดังนี้ “เนื่องจากพันธมิตรรายนี้เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

ดวย ตองชวยผลักดันยอดขายและรายไดใหกับบริษัทแนนอน” 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูดำเนินการประชุมขอใหผูถือหุน

ลงคะแนนพิจารณาแตงตั้ง นายจันทอน สิดทิไซ เขาดำรงตำแหนงกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีลาออก  

โดยมติในวาระนี้ ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใชคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ถือทั้งหมดโดยไมตองแบงคะแนนเสียง 

หากผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ใหเลือกลงคะแนนตามตัวเลือก  และดำเนินการ

ตามท่ีไดแนะนำขางตน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั ้งนายจันทอน สิดทิไซ เขาดำรงตำแหนง กรรมการใหมแทน

กรรมการที่ลาออก ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดขอผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี ้

 

 

 

 

 

 
*ไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก  1 ราย จึงทำใหมีผูถือหุนมาเขารวม

ประช ุ มท ั ้ ง ด  ว ยตน เองและ โดยการ ร ั บมอบฉ ั นทะจำนวน  29 ร าย  น ั บ เป  นจ ำนวนห ุ  น ได                                        

หุน จากจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด 262,1216,698 หุน คิดเปนรอยละ 76.9167 ของจำนวนหุนท่ี

จำหนายไดแลวท้ังหมด ซ่ึงไดรวมผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนในการนับคะแนนในวาระนี้แลว 

ผูดำเนินการประชุมนำเขาสูวาระถัดไป  

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการชุดยอย 

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา “สืบเนื่องจากนายจันทอน สิดทิไซ และนายคำสอน สิดทิไซ 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 70.0 

ลานหุน เพื่อเปนคาตอบแทนสำหรับหุนสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด หรือ SITTHI โดย

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 22,568,698 -* 

รวม 239,568,698 100.00 
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วิธีการแลกหุน (Share Swap) คิดเปนสัดสวน 20.5333% มีความประสงคท่ีจะเสนอแตงตั้งนายจันทอน สิดทิ

ไซ เขาดำรงตำแหนงประธานกรรมการบร ิหาร และแตงตั ้งนายคำสอน สิดทิไซ เขาดำรงตำแหนง

กรรมการบรหิาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ ซ่ึงเปนกรรมการชุดยอยของบริษัท ท้ังนี้ ประวัติของบุคคลผูไดรับ

การเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการชุดยอยไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา

ลวงหนาแลว”  

 แตดวยเง่ือนไขท่ีระบุไวในการขออนุมัติทำรายการไดมาซ่ึงบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ 

“ผูลงทุนตกลงวาภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือนนับจากวันท่ีเขาทำรายการซ้ือขายหุน SITTHI ผูลงทุนจะ

ไมเขามาเปนกรรมการหรือผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุม และจะไมสงตัวแทนเพื่อเขาเปนกรรมการ หรือ

ผูบริหารของบริษัท เพ่ือเขารวมบริหารกิจการของบริษัท (ซ่ึงครบกำหนดเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2564) ท้ังนี้ ใน

กรณีที่ผูลงทุนจะดำเนินการจัดสงตัวแทนเพื่อเขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทจะไดดำเนินการเสนอ

ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป” 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวากรรมการชุดยอยที่เสนอแตงตั้งในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถวนตาม

กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณอยางกวางขวางในสาขาตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และเพื่อให

เปนไปตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวตอนขออนุมัติทำรายการไดมาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จึงมีมติเห็นควร

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายจันทอน สิดทิไซ เขาดำรงตำแหนง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำ

สอน สิดทิไซ เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ ซ่ึงเปนกรรมการชดุยอยของบริษัทฯ  

การพิจารณาวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใน

การแตงตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

เนื่องจากวาระนี้ นายจันทอน สิดทิไซ และ นายคำสอน สิดทิไซ ซ่ึงเปนชาวตางชาติและเปนผูมีสวนได

เสียกับวาระนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักการกับดูแลกิจการที่ของบริษัทในการแตงตั้งกรรมการจึงไมเขาเขารวม

และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 มีผูถือหุนซักถามหรือ

แสดงความเห็น ดังนี้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “คณะกรรมการ

พัฒนาธุรกิจท่ีตั้งข้ึนใหมนั้น มีเปาหมายในการทำงานอยางไร” 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจตั้งขึ้นเพื่อสรร

หาธุรกิจใหม โดยมีกรรมการจากฝงไทยและฝงลาวจะใชความสัมพันธที ่มีทั ้งในประเทศและตางประเทศ

ผลักดันใหเกิดกิจกรรมทางการคาข้ึนและสงผลใหกอเกิดกำไรจากปจจุบันไปในอนาคต” 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูดำเนินการประชุมจึงขอใหผูถือ

หุนลงคะแนนเลือกวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
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ผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใน

การเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

เปนรายบุคคล โดยใชคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนท่ีถือท้ังหมดโดยไมตองแบงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 4.1  พิจารณาแต งต ั ้ งนายจันทอน ส ิดท ิไซ เป นกรรมการช ุดย อย ตำแหน ง ประธาน

กรรมการบรหิาร   

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนายจันทอน สิดทิไซ เขาเปนกรรมการชุดยอย ตำแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหาร ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี้  

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 22,648,000 -* 

รวม 239,568,698 100.00 
   *ไมนับงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 4.2  พิจารณาแตงตั้งนายคำสอน สิดทิไซ เปนกรรมการชุดยอย ตำแหนง กรรมการบริหาร และ

กรรมการพัฒนาธุรกิจ   

มติท่ีประชุม:  ที ่ประชุมมีมติอนุม ัต ิแตงตั ้งนายคำสอน สิดทิไซ เขาเปนกรรมการชุดยอย ตำแหนง

กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 100.00 

ไมเห็นดวย 0 00.00 

งดออกเสียง 22,648,000 -* 

รวม 239,568,698 100.00 
   *ไมนับงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

ผูดำเนินการประชุมขอเขาสูวาระถัดไป 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมช่ือบริษัทฯ ตราประทับของบริษัท  

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา “เพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังดำเนินงาน

อยู ในปจจุบันรวมถึงที ่จะดำเนินการตอไปในอนาคต จึงเสนอใหที ่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไข
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เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อยอหลักทรัพย และเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) และตราประทับ

ของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1, 2, และ 47 เพื่อใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 

และตราประทับของบรษัิท” โดยเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงคะแนนเปนรายวาระยอย ดังนี้ 

วาระท่ี 5.1 พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท ตราประทับของบริษัท และช่ือยอหลักทรัพย   

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ กำลังดำเนินงานอยูในปจจุบันรวมถึงท่ีจะดำเนินการตอไปใน

อนาคต จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อ

ยอหลักทรัพย 

  

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเสนอตอที ่ประชุมผู ถ ือหุ น เพื ่อพิจารณาอนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อยอหลักทรัพยของบริษัท ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

ในการนี้ มอบหมายใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัทมอบหมาย เปนผูมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ

บริษัทและตราประทับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย รวมทั้งใหมีอำนาจในการแกไขชื่อ

ยอหลักทรัพย หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกลาวตามที่เห็นสมควร และ

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการตีความของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตาม

คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจาหนาท่ี 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใชชื่อยอหลักทรัพย “STAR” ตอไปตามเดิมจนกวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูดำเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุน

ซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “การเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท 

สตาร สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

หรือไม”  
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นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ตามที่ไดมีการชี้แจงภาพรวมของธุรกิจในปหนา 

การเปลี่ยนชื่อใหมเหมือนเปนการเปลี่ยนภาพลักษณใหมของบริษัทดวย”   

เนื่องจากไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูดำเนินการประชุมจึงขอใหผู ถือหุน

ลงคะแนนเลือกวาระนี้ โดยตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5.1  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) เพ่ือใหสอดคลอง

กับการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และชื่อยอ

หลักทรัพย และการมอบอำนาจตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 91.3629 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 22,648,000 8.6371 

รวม 262,216,698 100.00 

 ผูดำเนินการประชุมนำเขาสูวาระถัดไป  

วาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อใหสอดคลอง

กับการแกไขเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท  

เดิม ขอ 1.    ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร ยูนิเวอรแซล เน็ตเวิรค จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเปน   

                 ภาษาอังกฤษวา “STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED” 

แกไข ขอ 1.  ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเปนภาษา 

                  อังกฤษวา “STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม

บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตรา

ประทับของบริษัท ตามรายละเอียดที่กลาวขางตน ในการนี้ มอบหมายใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอำนาจในการลงนามในคำขอ 

หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคากระทรวงพาณิชย รวมท้ังมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามท่ีจำเปนและเก่ียวเนื่องกับการดำเนินการ
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ดังกลาวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการตีความของหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจาหนาท่ี 

ผูดำเนินการประชุมเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี้ แตไมปรากฏ

วามีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกับวาระนี้ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ 

การพิจารณาวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื ่อบริษัท) เพื่อให

สอดคลองกับการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท และการมอบ

อำนาจตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 91.3629 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 22,648,000 8.6371 

รวม 262,216,698 100.00 

ผูดำเนินการประชุมนำเขาสูวาระตอไป 

วาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1, 2, และ 47 เพื่อใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนช่ือบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1, 2 และ 47 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ
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ของบริษัท ในการนี้ มอบหมายใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลท่ีกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียน

แกไขขอบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 

ตามที่จำเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกลาวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ และการตีความของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือ

เจาหนาท่ี 

ผูดำเนินการประชุมเปดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี้ แตไมปรากฎ

วามีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดย

การพิจารณาวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1, 2, และ 47 เพื ่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทและการมอบอำนาจตามท่ี

เสนอ ดวยคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 91.3629 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 22,648,000 8.6371 

รวม 262,216,698 100.00 

 ผูดำเนินการประชุมนำเขาสูวาระถัดไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 3  

 ผูดำเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา “สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในหลาย

วัตถุประสงค จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยขอพิจารณา

อนุมัติแกไข จำนวน 2 ขอ และเพิ่มเติมใหม จำนวน 11 ขอ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคที่เสนอ

แกไขเพิ่มเติมอยูหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนาแลว และขอแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยใหใชขอความ

ดังตอไปนี้ แทน 

   “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทฯ มีจำนวน  64   ขอ” 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไข

เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยแกไขจากวัตถุประสงคเดิมจำนวน 2 ขอ และเพิ่มเติมใหมจำนวน 11 ขอ 

รวมเปน 64 ขอและขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงคของบริษัท ในการนี้ มอบหมายใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลท่ีกรรมการผู

มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ

ดังกลาวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการตีความของหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ และใหนำเรื่องดังกลาว

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

ผูดำเนินการประชุม เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุน

ทานใดซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “วัตถุประสงค

ในการทำธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจำนวน 12 ขอนี้ อยากทราบวา Core Business ของบริษัทฯ จะมีสัดสวนเปนอยางไร 

ระหวางธุรกิจ IT การสงออก และการขนสง” 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ปจจุบันสัดสวนงาน IT Solutions นาจะเปนอยูท่ี

ประมาณ 80% แตในอนาคตเมื่อโครงการ VLP หรือรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เริ ่มมีการขนสงที ่มากข้ึน 

สัดสวนก็จะปรับไปตามสถานการณ” 

ผูดำเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ตอง

ไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 3 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 91.3629 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 22,648,000 8.6371 

รวม 262,216,698 100.00 

ผูดำเนินการประชุมนำเขาสูวาระถัดไป 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยการขายหุนในบริษัท Star 

Shenton Energy Pty Ltd. 

 ผูดำเนินการประชุม กลาวเชิญ นายชัยรัตน สุวรรณ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ท่ีปรึกษา ไอแฟค   

จำกัด ชี้แจงขอมูลในวาระนี้  

นายชัยรัตน สุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษา ไอแฟค จำกัด ไดกลาวแนะนำบริษัท 

ใหผูหุนทราบ ดังนี้  

 บริษัท ที่ปรึกษา ไอแฟค จำกัด (IFAC Advisory Co., Ltd. หรือ “IFAC”) กอตั้งขึ ้นตั้งแตป 2549 

ภายใตชื่อเดิม ชื่อ บริษัท เทิรน อะราวนด จำกัด ใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทาง

ธุรกิจ ใหแกกลุมลูกคาบริษัททั้งไทยและตางประเทศ ซึ่งมีการใหบริการ ทั้งในสวนการใหบริการท่ี

ปรึกษาทางการเงิน การระดมทุน การรวมและการเขาซื้อกิจการ (Merger & acquisitions) และ

รวมถึงการเขาตรวจสอบสถานะของกิจการเปาหมาย และใหความเห็นทางการเงินอิสระ 

 IFAC เปนบริษัทที่ปรึกษาที่ไมไดขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษาทางการเงินกับสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) แตอยางไรก็ดี บุคลากรที่ใหบริการภายใต 

IFAC เปนทีมงานที่ผานการทำงานในหลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (มีบุคลากรท่ี

ผานการอบรม และไดรับความเห็นชอบในหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินจากทางสำนักงาน ก.ล.ต.) 

และรวมถึงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในธุรกิจโรงไฟฟา การระดมทุน และการใหคำปรึกษาดาน

ธุรกิจ 

 ท่ีผานมา IFAC ไดใหบริการกลุมลูกคามามากกวา 40 บริษัท โดยใหบริการท่ีสำคัญดังนี้ 

 
นับตั้งแตป 2560 เปนตนมา ที่บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหเขาทำรายการ

ไดมาซ่ึงสินทรัพย โดยการซ้ือหุนในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. และไดทำการโอนหุนแลวเสร็จใน

ปเดียวกัน ตอมามีกรณีพิพาทกับหนวยงานของรัฐเรื่องการจัดเก็บรายไดจากการใหบริการ สงผลใหบริษัทยอย



 

 20 

ไมสามารถสรางรายไดตามแผนที่วางไวไดและมีคาใชจายประจำที ่บริษัทฯ ตองจายอยางตอเนื่อง เชน         

คาบำรุงรักษา คาจางประกันภัย คาจางผูสอบบัญชี เปนตน  

 

                     
จากการที่ Supreme Court of Western Australia ตัดสินให WMRC เปนผูชนะคดี และ WMRC 

ไดมีการเรียกรองคาเสียหายจากการขนยายขยะ และคาใชจายทางกฎหมายนั้น ทาง Shenton อยูระหวางการ

เจรจากับ WMRC เพ่ือใหสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจใหมได โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

•  ใหโครงการโรงคัดแยกและกำจัดขยะของ Shenton ยังคงตั้งอยูในพื้นที่เดิม โดยให Shenton และ 

WMRC เขาทำสัญญาเชาท่ีดินฉบับใหม 

• ยกเลิก Waste Supply Agreement เดิมที ่มีอยู กับ WMRC และ City of Stirling โดย Shenton 

อาจทำการเจรจาสัญญาใหบริการฉบับใหมกับ WMRC, City of Stirling และหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจ

ใชบริการ 

• Shenton ชดเชยคาเสียหาย และวางเงินมัดจำ กับ WMRC จำนวนรวมท้ังสิ้น 2,800,000 AUSD  

• Shenton ตองทำการปลดกรรมสิทธิ์เครื ่องจักรที่ยังคงติดจำนองอยูกับ Palisadeซึ่งเปนเจาของ

โครงการเดิม โดย Shenton ตองทำการชำระหนี้สวนท่ีเหลือจำนวน 1,050,000 AUSD 

• พรอมกันนี ้ เพื ่อใหเครื ่องจักรอุปกรณสามารถกลับมาทำงานไดปรกติ Shenton ตองลงทุนใน

เครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งปลูกสรางจำนวน 3,350,000 AUSD 

จากคาใชจายทั้งหมดดังกลาวขางตน และคาใชจายดานการบริหารของ Shenton นั้น บริษัทจะตอง

ทำการเพ่ิมสภาพคลองใหแก Shenton ในรูปของเงินใหกูยืมจำนวนประมาณ 140.2 ลานบาท 
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จึงเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการจำหนายหุนสามัญทั้งหมดของ 

Star Shenton Energy Pty Ltd. (“Shenton”) ที่บริษัทฯ ถืออยูทั้งหมดจำนวน 54,459,460 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 3.86 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารออสเตรเลีย (AUD) ตอ 24.12 บาท (ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Shenton 

ในราคาซื้อขายหุนละ 0.31 บาท คิดเปนมูลคารวม 710,771 AUD หรือคิดเปน 17,143,797 บาท ใหแก W 

Management Limited (“ผูซื้อ”) ซึ่งราคาซื้อขายขางตนรวมภาระหนี้ระหวางบริษัท กับ Shenton (ยกเลิก

หนี้ท่ี Shenton มีอยูกับ Star จำนวน 284,304 AUD หรือประมาณ 6,857,412 บาท ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 

2564) โดยภายหลังจากการจำหนายหุนสามัญของ Shenton ทั้งหมดแลว จะสงผลให Shenton สิ้นสุดการ

เปนบริษัทรวมของบริษัท ท้ังนี้ การเขาทำธุรกรรมดังกลาวขางตน เขาขายเปนรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย

ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มี

นัยสำคัญที ่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ ่งทรัพยสิน (รวมทั ้งที ่แกไขเพิ ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดมาหรือ

จำหนายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑตาง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการไดมาหรือ

จำหนายไปแลวมีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 12.13 โดยอางอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ซ่ึงสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต (โดยเม่ือรวมกับรายการจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพยท่ีเกิดข้ึนในชวงระหวาง 6 เดือนท่ีผานมาทำใหมีขนาดรายการจำหนายไปซ่ึงสนิทรัพยรวมเทากับรอย

ละ 12.13) ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกวารอยละ 15 ทำใหบริษัทไมมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการเขาทำ

รายการดังกลาวของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยตามกฎเกณฑของประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป แต

อยางไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

ดังกลาวขางตนเปนการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีความสำคัญ จึงมีมติเห็นชอบใหนำเสนอเรื่อง

การเขาทำรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป” 

ผูซ้ือไมมีความสัมพันธใด ๆ กับผูบริหาร กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

รวมทั้งไมไดเปนผูที่เกี่ยวของ (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และไมไดเปนบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธหรือมีพฤติกรรมที่เขาขาย

เปนการกระทำรวมกับบุคคลดังกลาว (concert party) ของบุคคลดังกลาว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกลาวจึง

ไมเขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใน

การเขาทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แกไข

เพ่ิมเติม) ท้ังนี้ บริษัทไมไดจัดใหมีความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากขนาดรายการไมถึงรอยละ 50 

จึงไมมีหนาที่ดังกลาวตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป โดยมอบอำนาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการ

บริหาร เปนผูพิจารณากำหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเปนและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม
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การขายหุนของ Shenton ตามที่จำเปนและสมควรภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการเขาทำรายการขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง การเจรจาและเขาทำสัญญาซ้ือ

ขายหุนและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแกไขเอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 

รายละเอียดของการเขาทำธุรกรรมการขายหุนของ Shenton ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพย (สิ่งที่สงมาดวยลำดับท่ี 4) และใหนำเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

ผูดำเนินการประชุมกลาวเชิญ นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการบรหิารใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การทำรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยในครั้งนี้  

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ใหขอมูล ดังนี้ “เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติ ฝาย

บริหารขอชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ตั้งแตป 2560 ถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีภาระคาใชจายที่เกี ่ยวของกับ 

Shenton เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย ทนาย คาสอบบัญชี รวมถึงคาซอมบำรุงอ่ืน ๆ รวมเปนเงินกวา 81.0 ลาน

บาท หากจะยังดำเนินกิจการนี้ตอไปอาจจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทอยูในขั้นตอนการปรับ

โครงสรางและมุงดำเนินธุรกิจใหเกิดผลกำไร จึงเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแผนการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย

ในครั้งนี้” 

ผูดำเนินการประชุมเปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผูถือหุน

ทานใดซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซักถาม ดังนี้ “การขายเงินลงทุนใน 

Shenton หลังจากที่บริษัทเขาไปลงทุนจำนวน 214.0 ลานบาท แตธุรกิจไมสามารถเดินเครื่องไดและมีการ

ฟองรองทำใหกิจการขาดทุน ซึ่งคณะกรรมการมีมติใหขายทิ้งในราคา 17.0 ลานบาท และยกหนี้จำนวน 6.8 

ลานบาท เทากับวาไดเงินลงทุนคืนประมาณ 10.0 ลานบาทเทานั้น ขอใหชวยอธิบายวาเกิดอะไรข้ึน”  

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ตามท่ี FA ไดใหขอมูลไวเบื้องตน คือ ตั้งแตบริษัทได

รายการนี้มาไมสามารถสรางรายไดตามที่คาดการณไวได และมีคาใชจายเกือบสองลานบาททุกเดือน ทำให

บริษัทฯ ตองสนับสนุนเงินเพื่อใหกิจการดำเนินอยูได เนื่องจาก Shenton ขาดกระแสเงินสดและอยูในชวง

ฟนฟูกิจการเนื่องจากทุนของกิจการติดลบ ฝายบริหารมองวา บริษัทฯ มี Transaction ใหมท่ีจะมุงไปทางดาน 

Logistic และ IT จึงไดพิจารณาขายให W Management จำนวน 17.0 ลานบาทคือราคาสุทธิแลว” 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กลาวเสริม ดังนี้ “วาระนี้จะเปนการลงมติอนุมัติทำรายการโดยผูถือหุน 

ไมใชกรรมการมีมติอนุมัติใหทำรายการฯ กลาวคือ หากบริษัทจะดำเนินการตอจะตองจายเงินเพ่ิมอีกประมาณ 

140.0 ลานบาท จึงเห็นวาไมควรเพิ่มความเสี่ยงใหกับบริษัทฯ อีกแลว ทางคณะกรรมการเห็นวารายการนี้มี

ความสำคัญ ควรใหผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติการทำรายการใหครั้งนี้   

นายภูวนารถ ณ สงขลา ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “บริษัทจะมีการ

ปองกันเพ่ือไมใหเกิดการลงทุนท่ีผิดพลาดเชนนี้อีกไดอยางไร”  
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นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “สำหรับแนวทางที่บริษัทจะดำเนินตอไป คงไมเนน

การลงทุนในตางประเทศอีก หลักการคือจะเนนขับเคลื่อนธุรกิจจากในประเทศเปนหลัก” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถาม ดังนี้ “การซื้อโครงการ Shenton มา บริษัทลงทุนไปทั้งหมด

เทาไร” 

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ครั้งแรกมีการลงทุนกวา 200 ลานบาท หลังจากนั้น

ไดมีการเพ่ิมทุนเขาไปเนื่องจาก Shenton ไมสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “สรุปแลวรวมเปนเงินท้ังหมดเทาใด” 

นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม ตอบขอซักถาม ดังนี้ “Shenton ไดมีการ Convert เงินลงทุนท่ีบริษัทฯ ลงทุน

เพิ่มเขาไป โดยการแปลงหนี้เปนทุน 2 ครั้ง ทำใหบริษัทมีเงินลงทุนใน Shenton รวมแลว 260 กวาลานบาท 

และมีเงินทดรองอีก 6.8 ลานบาทซ่ึงเปนหนี้ท่ีบริษัทฯ ยกให ” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “เงินทดรอง 6.8 ลานบาท บริษัทเปนเจาหนี้ใช

หรือไม”  

นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ถูกตอง” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ “รวมลงทุนไปทั้งหมดประมาณ 267.0 ลานบาท 

ถูกตองหรือไม” 

นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ถูกตอง” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “คุณณัฐพงศชวยตอบคำถามดวยวาเราจะขายเทาไร 

จากท่ีเราลงุทนไป 267 ลานบาท”  

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ราคาขายอยูท่ี 17.14 ลานบาท” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “ขาย 17.0 ลานบาท และยกหนี้ใหกับ Shenton อีก 

6.8 ลานบาท รับเพียง 10.0 ลานบาทขอสอบถามวา หลังจากที่ไดมีการทำสัญญากับ Shenton บริษัทรับรู

ปญหาเม่ือใด คุณณัฐพงศชวยตอบเพราะตอนนั้นเปน รักษาการ CEO อยูในขณะนั้น” 

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “บริษัททราบปญหาหลังจากที่ไดมีการวางบิลเรียก

เก็บคาบริการในชวงการทดสอบระบบกับ WMRC แตไมไดรับชำระตามที่ไดวางบิลไป Shenton จึงไดสงเรื่อง

ถึงศาลให WMRC ชำระเงินท่ีวางบิล บริษัทจึงทราบวามีประเด็นท่ีไมสามารถเรียกเก็บเงินได” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “บริษัทฯ ซ้ือ Shenton จากทางศแบงมาถูกตองไหม

ครับ” 

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ถูกตองครับ ซ้ือจากทางศแบง” 
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นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพิ ่มเติม ดังนี ้ “ในสัญญาที่ทำการซื้อขาย บริษัทฯ ไดมีการ

ตรวจสอบหรือไมวา หากโครงการไมสามารถเดินหนาหรือมีปญหาตองมีการชดใช หรือฟองรองศแบงได เพราะ

เทาที ่ผานมาไมเห็นวาบริษัทฟองรองศแบงซึ ่งเปนผู ขายหุ นใหบริษัทเลยสักครั ้งเดียว ผมขอสอบถาม

คณะกรรมการที่อนุมัติในครั้งนั้น และกรรมการผูมีอำนาจลงนามและมีอำนาจบริหารในตอนนั้นไดดำเนินการ

อยางไรบาง” 

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “ชวงท่ีไดมาซึ่งรายการนี้ บริษัทฯ ไดมีการวาจางท่ี

ปรึกษาเพ่ือทำ Due Diligence และจางท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจเพ่ือทำการวิเคราะหราคาประเมิน ซ่ึงบริษัทได

มีการตัดสินใจเขาไปลงทุนตามขอมูลท่ีไดรับมา และบริษัทไดมีการวิเคราะหถึงความเปนไปไดของโครงการ แต

เม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนทางบริษัทไมไดนิ่งนอนใจ ไดวาจางนักกฎหมายในการติดตามเรื่องและมีการตอสูคดีกับ 

Partner ของ Shenton สวนศแบงบริษัทฯ ไดปรึกษากับทีมที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อดูวาสัญญามีขอ

ใดที่บริษัทสามารถเรียกคาเสียหายไดบาง ซึ่งในสัญญาระบุวาบริษัทไดทำ DD ตามขั้นตอนแลว จึงไมมีชองใน

การที่บริษัทจะดำเนินการฟองรองบริษัทที่มีเสนอขายธุรกิจนี้ใหบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็ระมัดระวังที่จะ

รวมมือทางธุรกิจอีก” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “เม่ือทำการซ้ือหุนแลวไมสามารถดำเนินโครงการได

หรืออะไรก็แลวแต บริษัทไมมีการดำเนินการกับศแบงเลยหรือ ชวยตอบใหชัดเจนดวย” 

นายณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ ตอบขอซักถาม ดังนี้ “การไดมาซึ่งทรัพยสินรายการนี้จะประกอบดวย 

Asset ท่ีเปนตัวโรงงาน สินทรัพยและเครื่องจักรยังสามารถทำงานได กับสัญญา Waste Supply Agreement 

กับ WMRC และ CoS รวมเปนมูลคาที่ประเมินในการเขาซื้อซึ่งสัญญาก็ยังไมไดถูก Terminate เพราะโรงงาน

ดำเนินการได Process ขยะ ณ เดือนท่ีแรกท่ีเขาไปดู มีการ Process ขยะตามท่ี WMRC สงขยะใหและโรงงาน

จัดการไดจริง แตประเด็นที่เกิดขอขัดแยงจากการวางบิลเรียกชำระเงินเปนคนละกรณีกัน และที่เกิดกรณีขอ

พิพาทในศาลเพราะขอท่ีมีในสัญญาระหวางคูคาของ Shenton เองกับ WMRC สุดทายก็เขาสูกระบวนการศาล 

และไดมีการหาทางเจรจาเพ่ือหาขอยุติ” 

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถามเพ่ิมเติม ดังนี้ “ในการทำสัญญาหรือทำการซ้ือขายหุนไดดำเนินการ

อยางรัดกุมหรือไม มีการประมาณการรายไดที่คาดวาจะไดรับหรือไม ซึ่งหากวาไมสามารถดำเนินการตามท่ี

กำหนดได ทำไมบริษัทไมฟองรองกับศแบงหรือใหซ้ือหุนคืนไปเพราะไมเห็นข้ันตอนดำเนินการนี้ ขอใหผูถือหุน

รับทราบขอมูลนี้ บริษัทลงทุนระดับ 270 ลานบาท ภายใน 4 ป เหลือ 17 ลานบาท ผมเปนผูถือหุนก็รับไมได

อยูแลว ผมไมไดเห็นดวยวาไมขาย ผมเห็นดวยถาจะขาย ตัดเนื้อรายออกไป” 

คุณธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กลาว ดังนี้ “เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลากับผูถือหุนทานอ่ืน ขออนุญาตสรุป

เปนประเด็นดังนี้ ในการทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับสุทธิประมาณ 17 ลานบาท และในสวนของขอมูลท่ี

ตองการเพิ่มเติมสามารถเขามาขอดูที่บริษัทได ฝายบริหารยินดีที่จะชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมใหทราบ อยางที่คุณ

ฉัตรชัยแจงมา บริษัทก็เสียหายจากการดำเนินการฟองรองมานานแลว และบริษัทก็ไมอยากจะเสียเวลาไป
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มากกวานี้อีกแลว บริษัทตองเดินหนาสรางรายไดพลิกฟนธุรกิจ อยากจะเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืนสอบถาม

เขามาบาง และรบกวนเวลาของทานอ่ืนดวย”   

เนื่องจากไมมีผู ถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูดำเนินการประชุม จึงเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 

4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยการขายหุนสามัญใน

บริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. และมอบอำนาจตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (เสียง) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 239,568,698 91.3629100 

ไมเห็นดวย 14,148,000 5.3955 

งดออกเสียง 8,500,000 3.2416 

รวม 262,216,698  100.00 

ผูดำเนินการประชุมนำเขาสูวาระถัดไป 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง 

กำหนดวา เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได  

ประธานฯ จึงสอบถามวามีผูถือหุนจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไวในหนังสือนัด

ประชุม ดังนี้  

นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ซักถาม ดังนี้ “ผมขอรักษาสิทธินะครับ วาระท่ี 7 ผมก็เปนตัวแทนผูถือหุน

หลายๆ ทาน ผมไมไดใชสิทธิของผมคนเดียว คนอ่ืนก็สามารถจะใชสิทธิไดในการถามได” 

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กลาวตอบ ดังนี้ “อยางที่ผมแจงใหทราบและเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผู

ถือหุนทานอื่นไดมีโอกาสซักถามเวทีนี้เปนเวทีของทุก ๆ คน ไมใชเวทีของทานใดทานหนึ่ง ในสวนของขอมูล

ทางบริษัทไดชี้แจงไปทั้งหมดแลว ในกรณีที่คุณฉัตรชัยตองการขอมูลเพิ่มเติมขอเรียนเชิญมาบริษัท ทางเรา

ยินดีชี้แจงเพ่ิมเติมครับ” 

ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู กลาว ดังนี้ “เมื่อสักครูมีผูถือหุนตองการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการไดมาซ่ึง

สินทรัพย คือ Shenton ในตอนแรก ๆ มีการไดมีอยางไร ในสัญญาเปนอยางไร ซึ่งทางผูบริหารไดแจงไววาจะมี

ขอมูลคอนขางมาก หากทานผูถือหุนตองการเขามาดูรายละเอียดขอเรียนเชิญที่บริษัท ฝายบริหารยินดีที่จะให
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ขอมูลเพิ่มเติม เพราะวาอาจจะตองใชเวลามาก ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดมาตั้งแตป 2560 จะมีกรรมการชุดเดิมที่อาจจะ

ตองมาใหคำชี้แจงดวย” 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ขอติชมจากผูถือหุนทุกทาน พรอมท้ัง

ขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ และกลาวปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 

2/2564 

 

ปดประชุมเวลา 16.38 น.  

 

 

ลงชื่อ____________________________________________ 

     (ผศ.ดร.พัทธนันท เพชรเชิดชู) 

    ประธานท่ีประชุม 


