
 
 

 

ที่  GENCO   060/2557 

 

 วันที่ 14 มีนาคม 2557 
 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 

2/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ไดมีมติที่สาํคัญดังนี ้

 (1)   อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษทัฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” 

หรือ “GENCO-W1”) จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน  

5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสทิธิครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิใหปดทิ้ง) โดยสรุปรายละเอยีด

สําคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธคิรั้งที่ 1ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1  

 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิไดรับใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record 

Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยโดยปดสมุดทะเบยีนในวันที่ 9 พฤษภาคม 

2557   

 และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ

บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบรษิัทฯ เปนผูมีอํานาจในการ

กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆของใบสําคัญแสดงสทิธิครั้งที่ 1 รวมทั้งมอํีานาจในการดาํเนินการใดๆ ทีจํ่าเปน 

และ/หรือเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิครั้งที1่ ดังกลาวไดทุกประการ ซ่ึงรวมถงึแตไมจํากัดเพียง

การติดตอ จัดทาํหรือสงมอบซ่ึงเอกสารตางๆ ทีจํ่าเปนหรือเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ครั้งที่ 1 และการแตงตัง้ผูรับมอบอํานาจชวงเปนตน และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 ทั้งนี้การใหสิทธใินการรับใบสําคัญแสดงสทิธิครั้งที่ 1 ดังกลาวยงัไมมีความแนนอนขึ้นอยูกบัการพิจารณา

อนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 (2)   อนุมัติใหเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯอกีจํานวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2557 

เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 



 

 

 

 (3)   อนุมัติการแกไขหนังสือบรคิณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนดงันี ้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,080,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดสิบลานบาท) 

 แบงออกเปนหุน 1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ 1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-“  
 

และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

 (4)   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

ใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2557 เพื่อ

พิจารณาอนุมัตติอไป  

 (5)   มีมติใหนําเสนอที่ประชุมผูถอืหุนเพื่อพิจารณาใหสัตยาบนัในการอนุมัตเิขาทํารายการซื้อที่ดินจากบริษัท 

ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) (“ภัทรเฮาส”) มูลคารวม 91.53 ลานบาท   

  ทั้งนี้การทํารายการดังกลาวจัดเปนรายการที่เกีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแหง

ประเทศไทย เรือ่งการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบรษัิทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่

แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “เกณฑเกี่ยวโยง”) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเขาทํารายการดังกลาวปรากฏใน

สารสนเทศรายการเกีย่วโยงกนัที่สงมาพรอมกนั (สิ่งทีส่งมาดวย 2) 

  บริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการใหสัตยาบันรายการดังกลาวดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนบัสวนของผูถือหุนที่มีสวนได

เสีย และตองจัดใหมีที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ (ไดแก บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ไดแตงตัง้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557) เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพือ่เสนอตอ 

ผูถือหุนของบริษัทฯ 

 (6)   อนุมัติการเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 เรื่องการซื้อหุนคืน และใหนําเรือ่งดังกลาวเสนอตอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ดังนี ้

 “ขอ 40  หามมิใหบรษิัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตในกรณีดงัตอไปนี ้

 (1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมตขิองที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึง 

อนุมัติการแกไขขอบังคับของบรษิัทในสวนที่เกีย่วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสทิธิในการรบัเงนิปนผลซ่ึงผูถือ

หุนเหน็วาตนไมไดรับความเปนธรรม 

 (2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงนิเมื่อบริษัทมีกาํไรสะสม 

และสภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนัน้ไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงนิ การซื้อหุนของบริษัทคืน

ตองไดรับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีทีบ่ริษัทซ้ือหุนคนืในจํานวนไมเกนิกวารอยละ 10 ของทุน

ชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบรษิัท 

 



 

 

 

 หุนที่บรษิัทถืออยูอันเนื่องมาจากการซื้อหุนคืนนั้น จะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไม

มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงนิปนผล 

  การซื้อหุนของบริษัทคืน การจําหนายหุนที่ซ้ือคนืและการตัดหุนที่ซ้ือคืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบรษิัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัยที่ใชบังคบั

อยูในขณะนี”้ 

 (7)  อนุมัติจัดประชมุผูถือหุนสามญัประจําป 2557 ในวันอังคารที ่29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอง

วีนัส ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

10210 โดยเห็นควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2557 ดังนี ้

 วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  

 วาระที่ 2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  

  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัตจัิดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

 วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

 วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัตคิาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิารออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

  ใหแกผูถือหุนเดมิตามสัดสวนการถือหุน 

 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตแิกไขหนงัสือบรคิณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทนุ 

  จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 วาระที่ 12 พิจารณารับรองการใหสัตยาบันในการอนุมัตเิขาทํารายการซื้อที่ดินจาก 

  บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

 วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัตเิพิ่มเติมขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 40 เรื่องการซือ้หุนคืน  

 วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถาม)ี 

 (8)  บริษทัฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 31 

มีนาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย โดยวิธปีดสมุด

ทะเบียนในวันที ่1 เมษายน 2557  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                 (ผศ.พิเศษ รณชัย  ตันตระกูล)   

                                                                        กรรมการผูจัดการ  



 

 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 14 มีนาคม 2557 

ขาพเจา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 14  

มีนาคม 2557  ระหวางเวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 900,000,000 บาท เปน 1,080,000,000 บาท โดย

การออกหุนสามัญใหมจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 180,000,000 บาท  

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 180,000,000 1.00 180,000,000 
          การใชเงินทนุ หุนบุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป หุนสามัญ ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุนบุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา  
จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 1 
(GENCO-W1) 
ซึ่งออกและจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน 

180,000,000 อัตราการจัดสรร :  
5 หุนสามัญเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนสามัญ  

1 หนวย  
(อัตราการใชสิทธิ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  
1 หนวย สามารถซื้อ 
หุนสามัญได 1 หุน) 

ราคาการใชสิทธิ
ซื้อหุน : 

1.10 บาทตอหุน 
 

รายละเอียด
ตามที่ระบุใน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 

หมายเหตุ 1 

หมายเหตุ 1:  ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2557  มีมติดังนี้ 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 900,000,000 บาท เปน 1,080,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 180,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 180,000,000 บาท  

ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธทิี่

จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 (GENCO -W1)  ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได ซึ่งจะจัดสรรใหแกผูถอืหุนเดมิ

ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 5 หุนเดิม ตอใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน 1 หนวย  

 



 

 

 

2.2. การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 

หากในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม

ในครั้งนี้มีเศษหนวยเกิดขึ้น ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิ

และราคาการใชสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกลาวทํา

ใหเกิดเศษของจํานวนหุนที่จะไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใหตัดเศษของหุนสามัญทิ้ง 

2.3. จํานวนหุนคงเหลือที่ยังไมไดจัดสรร 

- ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น.ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557  31 มีนาคม 2557 
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

1 เมษายน 2557 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท ครั้งที่ 1 
(GENCO-W1) 

8 พฤษภาคม 2557 

วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

9 พฤษภาคม 2557 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         

4.1 ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

4.2 ดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทที่ออกอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ  

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

เพื่อจัดสรรหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จะออกใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยเงินทุนที่ไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือหุนเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและ

เพิ่มสภาพคลองใหแกบริษัท 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ จะชวยเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสรางใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่

แข็งแกรงขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 



 

 

 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชนการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต และหากการ

จายเงินปนผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 

7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด 

 ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินเริ่มตั้งแตเมื่อไดใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทและไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว   

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน 

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน   14 มีนาคม 2557 

2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 31 มีนาคม 2557 

3. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

1 เมษายน 2557 

4. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน   29 เมษายน 2557 

5. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท ครั้งที่ 1 
(GENCO-W1) 

8 พฤษภาคม 2557 

6. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

9 พฤษภาคม 2557 

7. นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย  ภายใน 14 วันนับ

จากวันประชุม

สามัญผูถือหุน 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

  ลายมือชื่อ   ................................................   

  (นายอัศวิน วิภูศิริ) 

 กรรมการ 
                           

  ลายมือชื่อ   ...........................................   

  (ผศ.พิเศษ  รณชัย ตันตระกูล) 

                                                                                                                                  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรรมการผูมีอํานาจ 

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

พรอมประทับตราของบริษัท) 



 
 ส่ิงที่สงมาดวย 1 

 

 
สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)   

ชื่อ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) 

ชนิด : ระบชุื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : ไมเกิน 180,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 19 พฤษภาคม 2557 

อัตราการใชสิทธิ   

 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา

การใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุน  หุนละ 1.10 บาท เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

อายุของใบสําคัญแสดงสทิธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 18 

พฤษภาคม 2560) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยายอายุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน

หุนสามัญเดิม 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัทไดกําหนดวันกําหนด

รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record 

Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม  2557 

ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใหปดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน และในกรณีที่มีใบสําคัญแสดง

สิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิในสวน

ที่เหลือดังกลาวตอไป 

วันกําหนดการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกวันทําการ

สุดทายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้

กําหนดวันใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน กันยายน 2557 และวัน

ใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหากวันกําหนดการใชสิทธิตรง

กับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนเปนวันทาํการกอนหนา 



 

 

  

ระยะเวลาการแจงความจํานง

ในการใชสิทธิ 

: 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

วันส้ินสุดการใชสิทธิ : 18 พฤษภาคม 2560 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ

รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 180,000,000 หุน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หาก

มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้ง

จํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน

เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 16.67 

โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  

 (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้)   

 16.67% =  180,000,000  

  (900,000,000+ 180,000,000) 

  2.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน เนื่องจากราคาใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญที่ 1.10 บาทตอหุน สูงกวาราคาตลาดกอนเสนอขาย  ซึ่งเทากับ 0.83 บาทตอ

หุน (มูลคาที่ตราไว 1.00 บาทตอหุน)  โดยราคาตลาดกอนเสนอขาย คํานวณจากราคา

ตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งมมีติพิจารณาและ

อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 (ระหวางวันที่ 5 มีนาคม 

2557 ถึง 13 มีนาคม 2557) (ขอมูลจาก SETSMART) 

 

 

 



 

 

 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช

สิทธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ

สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วัตถุประสงคของการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิและ

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   

จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้ 

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต  บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อ

เพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัท ซึ่งจะนํามาซ่ึงรายไดที่เพิ่มขึ้น และ

คาดวาจะสงผลใหอัตราทํากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและ

ผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะไดรับเงินจํานวน 198 ลาน

บาท หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวน 

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ

จากการเพิ่มทุน 

: ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนําเงินทุนที่ไดรับไป

ขยายธุรกิจสรางความแข็งแกรงและสรางรายไดใหแกบริษัท 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมี

อํานาจในการ  

(1)   กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย  

(2)   ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและ

หลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ  

(3)   ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ   

       ในครั้งนี้ 
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บริษัท บรหิารและพัฒนาเพื่อการอนุรกัษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

สารสนเทศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
การใหสัตยาบันรายการซือ้สินทรัพยจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GENCO”) คร้ังที่ 

2/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มีมติใหนําเสนอแกที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหสัตยาบันในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการซื้อ

ที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มูลคารวม 91.53 ลานบาท  (“รายการเกี่ยวโยง”) โดยมีรายละเอียด

สาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556  มีมติอนุมัติใหบริษัทซื้อที่ดิน  และบริษัทเขาทํารายการซื้อ

ขายที่ดินแลวเสร็จในวันที่ 24 ธันวาคม 2556   

2. คูสัญญาที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน   

ผูซื้อ : บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

ผูขาย : บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) (“ภัทรเฮาส”) 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน : กลุมวิภูศิริ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนในบริษัท  เปนกรรมการและ/หรือผูถือหุน

ใหญในภัทรเฮาส   

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการ 

GENCO/1 ภัทรเฮาส/2 
ชื่อ 

ลักษณะความสัมพันธ 

ในกลุม กรรมการ % การถือหุน กรรมการ % การถือหุน 

1. นาย อัศวิน วิภูศิริ บิดา X --  10.00% 

2. นางสมบัติ อินทรขาว มารดา  --  2.48% 

3. นายชาญวิทย วิภูศิริ บุตร  5.78% X 62.50% 

4. นางสาววราพร สุวรรณเทวรัตน คูสมรสของนายชาญวิทย  2.28%  -- 

5. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ บุตร X 8.58% X 12.50% 

6. นายปยวิทย วิภูศิริ บุตร  --  12.50% 

รวมกลุมวิภูศิริ   16.64%  99.98% 

หมายเหตุ: /1 รวบรวมรายชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2556  
 /2 ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2556 

บริษัทไดซื้อที่ดินจํานวน 2 แปลง จากภัทรเฮาส ซึ่งนับเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “เกณฑเกี่ยวโยง”)  

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทไดเขาทํารายการซื้อที่ดิน จํานวน 2 แปลง ไดแก ที่ดินบริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก 

จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 ไร 3 งาน 8 ตารางวา (2,308 ตารางวา) และที่ดินบริเวณถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 ไร 

97 ตารางวา (897 ตารางวา) จากภัทรเฮาส ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกลาวเปนโครงการ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 



 

 

รายการดังกลาวจัดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไมมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อคํานวณ

ขนาดรายการ โดยนับรวมตนทุนการซื้อที่ดิน และคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 92,106,920 บาท  

จะมีขนาดรายการเทากับรอยละ 8.47 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ (NTA) คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 ซึ่งรายการดังกลาวมีขนาดรายการมากกวารอยละ 3 ของ NTA  ตามเกณฑเกี่ยวโยงที่กําหนดใหบริษัท

จะตองไดรับอนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนกอนเขาทํารายการ ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมตินําเสนอตอ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2557 เพ่ือพิจารณาใหสัตยาบันในการอนุมัติเขาทํา

รายการดังกลาว โดยตองไดรับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผูถือหุนไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง โดยไมนับเสียงของผูมีสวนไดเสียในการทํารายการ 
 

4. รายละเอยีดของสนิทรัพยที่ไดมา 

ลักษณะสนิทรัพย 1. ที่ดินบนโฉนดเลขที่ 11794 เนื้อที่ 5 ไร 3 งาน 8 ตารางวา (2,308 ตารางวา) ต้ังอยูที่ถนน

ปทุมธานี-สามโคก ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

2. ที่ดินบนโฉนดเลขที่ 181208-181211 เนื้อที่รวม 2-0-97 ไร (897 ตารางวา) ต้ังอยูในซอย

สามัคคี 28 ถนนสามัคคี ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ผูถือกรรมสิทธิ์

กอนทํารายการ 

บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 

ราคาประเมิน ราคาประเมินที่ดินจัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุนที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  2 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท ทบทว ีแอพไพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ฉบบัลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556  โดยมี

วัตถุประสงคของรายงานสําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ ประเมนิโดยใชวิธีเปรียบเทยีบราคา

ตลาด 

ราคาซื้อขาย/1 ราคาประเมิน 
% ราคาซื้อสูง/ 

(ตํ่า)กวาราคาประเมิน ท่ีดิน 

บาท/ตารางวา ลานบาท บาท/ตารางวา ลานบาท  

1.ท่ีดิน จ.ปทุมธานี 28,000 64.62 30,000 69.24 (6.67%) 

2.ท่ีดิน จ.นนทบุรี 30,000 26.91 40,000 35.88 (25.00%) 

2. บริษัท ริช แอพไพรซัล จํากัด ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงคของรายงาน

สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ ประเมินโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  

ราคาซื้อขาย/1 ราคาประเมิน 
% ราคาซื้อสูง/ 

(ตํ่า)กวาราคาประเมิน ท่ีดิน 

บาท/ตารางวา ลานบาท บาท/ตารางวา ลานบาท  

1.ท่ีดิน จ.ปทุมธานี 28,000 64.62 29,000 65.98 (2.06%) 

2.ท่ีดิน จ.นนทบุรี 30,000 26.91 31,000 27.81 (3.24%) 
/1 ราคาซื้อขาย ไมนับรวมคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 

ราคาซื้อขาย สรุปราคาซื้อขายเปรียบเทียบกับราคาประเมิน 

ราคาซื้อขาย/1 ราคาประเมินเฉลี่ย 
% ราคาซื้อสูง/ 

(ตํ่า)กวาราคาประเมิน ท่ีดิน 

บาท/ตารางวา ลานบาท บาท/ตารางวา ลานบาท  

1.ท่ีดิน จ.ปทุมธานี 28,000 64.62 29,294 67.61/2 (4.42%) 

2.ท่ีดิน จ.นนทบุรี 30,000 26.91 35,500 31.85 (15.50%) 

รวม  91.53  99.46 (7.96%) 
/1 ราคาซื้อขาย ไมนับรวมคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
/2 บริษัท ริช แอพไพรซัล จํากัด ประเมินโดยหักท่ีดินสวนที่ตกเปนทางเขา-ออกของที่ดินบุคคลอื่น คิดเปนเนื้อท่ีประมาณ 33 ตารางวา คงเหลือ

เน้ือท่ีสวนที่ประเมิน 2,275 ตารางวา 

ภาระผูกพัน ไมมีภาระผูกพัน 



 

 

 

 

5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

5.1. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทไดชําระคาตอบแทนในการซื้อที่ดินจํานวน 2 แปลง รวม 91,534,000 บาท โดยชําระเปนเงินสดทั้งจํานวน สําหรับ

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทชําระครึ่งหนึ่ง คิดเปนเงินจํานวน 572,920 บาท สวนภาษีและ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของผูขายเปนผูรับผิดชอบ 

5.2. เกณฑที่ใชกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

ราคาซื้อขายที่ดินจํานวน 2 แปลงจากภัทรเฮาส จํานวนรวม 91,534,000 บาท อางอิงจากราคาที่ผูซื้อและผูขายตกลง

กัน ทั้งนี้ ราคาซื้อที่ดินดังกลาวต่ํากวาราคาประเมินที่ดินเฉลี่ยโดยผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย 

6. มูลคาของสินทรัพยที่ไดมาและการชําระมูลคา 

มูลคาของสินทรัพยที่ไดมาในครั้งนี้ ไดแก ที่ดินจํานวน 2 แปลง บริเวณปทุมธานี-สามโคก เนื้อที่ 5 ไร 3 งาน 8 ตารางวา และ

บริเวณถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 ไร 97 ตารางวา มีมูลคารวม 91,534,000 (ราคาซื้อ) โดยบริษัทไดชําระเปนเงินสด

ทั้งจํานวน 

7. แหลงเงนิทุนที่ใชและเงือ่นไขการชาํระเงิน 

บริษัทชําระคาตอบแทนการซือ้ที่ดินจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการในครั้งนี้ทําใหบริษัทไดมาซึ่งที่ดิน เพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย โดยการลงทุนดังกลาวเปนการขยาย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจรองของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินเปนโครงการอาคารพาณิชย หรือ

โครงการประเภทอื่นใดที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม อันจะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับบริษัท  

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 

เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย

ใหแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และในป 2548 บริษัทไดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  ดังนั้น บริษัทจึงตอง

แสวงหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง การเขาซื้อที่ดินดังกลาว เปนที่ดินที่ต้ังอยูในทําเลเปาหมาย และมี

ความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะนํามาซึ่งรายไดและผลตอบแทนที่ดีแกบริษัทและผูถือหุนทุกราย 

อนึ่ง รายการดังกลาวเกิดขึ้นแลวในเดือนธันวาคม  2556 โดยบริษัทมิไดปฏิบัติตามเกณฑเกี่ยวโยงดวยเหตุความเขาใจ

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะรายการ อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทไดรับคําชี้แจงจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหนําเสนอรายการตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งจะ

จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2557 นี้ เพ่ือพิจารณาใหสัตยาบันอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว 

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เพ่ืออนุมัติรายการซื้อที่ดิน กลุมวิภูศิริซึ่ง

ประกอบดวย นายอัศวิน วิภูศิริ และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท และเปนกรรมการและผูถือหุนใหญในภัทร

เฮาส ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงในวาระนี้เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสีย 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามขอ 9 

ขางตน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท 

 



 

 

 

11. เงื่อนไขของการทาํรายการ 

การใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ เปนไปตามเกณฑเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีหนาที่ตองเปดเผย

สารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอสัตยาบันในการทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน

ดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับเสียงของผูถือหุนที่มีสวน

ไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลา

ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2557 นี้ ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผูถือหุน มี

มติไมอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทํารายการเกี่ยวโยงดังกลาว บริษัทจะดําเนินการยกเลิกการซื้อที่ดิน โดยขายคืนที่ดินแก

ผูขายในราคาเดียวกับราคาซื้อ 

 

 


