
 
 

 

ที่  GENCO  017/2558 

 วันที่ 21 มกราคม 2558 
 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

เอกสารแนบ 1.   สารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

  2.   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
 

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นั้น บริษัทขอแจงมติที่สําคัญซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

1,150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,080,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

2,230,000,000 บาท คิดเปนหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

2. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท     

ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใช

ขอความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,230,000,000 บาท (สองพันสองรอยสามสิบลานบาทถวน) 

 แบงออกเปน 2,230,000,000 หุน (สองพันสองรอยสามสิบลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ 2,230,000,000 หุน (สองพันสองรอยสามสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ - -” 

3. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 

1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  โดย   

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกนักลงทุนตามรายชื่อที่ปรากฏดานลางนี้ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่

คณะกรรมการบริษัทจะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 2,300,000,000 บาท  

1. นางดาราณี อัตตะนันทน จํานวน   500,000,000  หุน 

2. UOB Kay Hian Private Limited จํานวน   250,000,000  หุน 

3. นางมธุรส โลจายะ จํานวน   150,000,000  หุน 

4. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ จํานวน   100,000,000  หุน 

5. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา จํานวน   50,000,000  หุน 

6. นายไพโรจน ศิริรัตน จํานวน   50,000,000  หุน 

7. นางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง จํานวน   50,000,000  หุน 



 

 

 
ทั้งนี้ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไมเปนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

อนึ่ง การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกนักลงทุนตามที่ระบุขางตนถือเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมใน 

ราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย  

หุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การ

คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

กลาวคือ เปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด  (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ่มเติมในสารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ดังนั้น การเสนอขาย

หุนที่ออกใหมในราคาต่ําดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแต  

รอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา

ดังกลาว 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการ

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตางๆ 

ดังตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 

(1) การกําหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุน ราคาเสนอขายของหุนที่ออกใหม การชําระคาหุน รวมถึงรายละเอียดและ

เงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ตลอดจนการเขาเจรจา ทําความตกลง และ

ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ถาม)ี 

(2) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับ 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอประสานงาน และการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน 

หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียด

ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว 

(3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผลสําเร็จและเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. อนุมัติใหกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอง      

แมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลอง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถามี) 

 ทั้งนี้ ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ 2558  

 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  

 (ตามที่ไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                 (ผศ.พิเศษ รณชัย  ตนัตระกูล)    

                                                                                       กรรมการผูจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 
 

สารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

เนื่องดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 

1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 

2 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 2,300,000,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ที่ราคาหุนละ 2 บาท ถือเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการ

กําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

ทั้งนี้ ขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนมีดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

บริษัทประสงคที่จะเสนอขายหุนที่ออกใหมจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคล

ในวงจํากัด (Private Placement) (ดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏในขอ 4) ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 

2,300,000,000 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุนที่ออกใหมดังกลาวเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกและ

เสนอขายหุนมาใชดังนี้ 

• เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูในบางสวนหรือทั้งหมดที่จะครบกําหนดในป 2558 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

ของบริษัท จํานวน 300 ลานบาท 

• ใชเปนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทไดมีการลงทุนผานบริษัทยอย จํานวน 1,000     

ลานบาท 

• เพื่อใชเปนเงินลงทุนหรือรวมทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงานขยะหรอืพลังงาน

ทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโนมที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถสรางรายไดและ

เพิ่มผลกําไรใหแกบริษัทได ในอนาคต จํานวน 1,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังอยูระหวาง  

การเจรจาและยังไมไดขอสรุป ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดในทางธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการ

เปดเผยขอมูลรายละเอียดตางๆ จนกวาการเจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 ทั้งนี้ การเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะทําใหบริษัทสามารถ

เขาถึงกลุมนักลงทุนเปาหมายไดตามตองการ และเปนการขยายฐานนักลงทุนรายใหมใหกับทางบริษัท รวมถึงเปนการชวย

เชื่อมตอและสรางความสัมพันธทางธุรกิจอันดี (Business Connection) กับนักลงทุนในแวดวงธุรกิจตาง ๆ อันจะชวยสราง

โอกาสใหกับบริษัทในการขยายฐานธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโนมที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัทไดใน

อนาคต นอกจากนี้ การเสนอขายหุนที่ออกใหมในครั้งนี้จะชวยใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น ตลอดจนชวยลด 

 

 



 

 

ตนทุนทางการเงินและชวยใหบริษัทเขาถึงแหลงเงินทุนไดตามเปาหมายเพื่อนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป หรือรองรับการ

ขยายธุรกิจและการพัฒนาโครงการตางๆ ที่บริษัทมีอยูเดิมใหเกิดผลประโยชนสูงสุด อนึ่ง การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนที่

ออกใหมในราคาต่ําใหแกบุคคลในวงจํากัดถือเปนวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทมีนักลงทุนที่มีศักยภาพ

และความพรอมในดานเงินลงทุนที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองตอแผนการระดมทุนของบริษัทได นอกจากนี้ การออกและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) มีความไมแนนอนวาบริษัทจะไดรับการ

สนับสนุนจากผูถือหุนเดิมมากนอยเพียงใด และผูถือหุนเดิมอาจจะไมพรอมที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งจํานวน 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนที่เสนอขาย 

บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,080,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม

จํานวน 2,230,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏในขอ 4) ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 

2,300,000,000 บาท   

3. ราคาตลาดที่ใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการคํานวณ 

บริษัทจะเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ 2 บาท ซึ่งเปนการเสนอ 

ขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต     

ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

ทั้งนี้ บริษัทไดพิจารณาราคาของหุนที่ออกใหมโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่กําหนดจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  

ของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เพื่อมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมถอืหุนของบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุนละ    

2 บาท ซึ่งเปนการเสนอขายหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วัน

ทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการดังกลาวที่รอยละ 47.37 

4. กลุมบุคคลที่คาดวาจะเสนอขาย 

บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดย

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกนักลงทุนดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏดานลางนี้ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่

คณะกรรมการบริษัทจะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร 

 

 

 

 



 

 

นักลงทุน 
จํานวนหุนที่ไดรับ

การจัดสรร 

รอยละของจํานวน
หุนที่จัดสรรทั้งหมด

จํานวน 
1,150,000,000 หุน 

รอยละของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดภายหลังการ
เพ่ิมทุนจํานวน 

2,060,580,100 หุน 

1. นางดาราณี อัตตะนันทน 500,000,000 43.478 24.265 

2. UOB Kay Hian Private Limited 250,000,000 21.743 12.132 

3. นางมธุรส โลจายะ 150,000,000 13.043 7.279 

4. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ 100,000,000 8.695 4.853 

5. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา 50,000,000 4.347 2.426 

6. นายไพโรจน ศิริรัตน 50,000,000 4.347 2.426 

7. นางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง 50,000,000 4.347 2.426 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไมเปนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยฯ เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

5. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุนในราคาต่าํ (Dilution Effect) 

การเสนอขายหุนในราคาต่ําของบริษัทตามที่ระบุไวขางตนจะมผีลกระทบตอผูถือหุนดังนี้ 

5.1. ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution  =  (Po - PE) / Po 

โดยที่  PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 

 Po = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 

15 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 มกราคม 2558) ซึ่งเทากับ 3.80 บาท

ตอหุน 

 Pe =  ราคาเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 2 บาทตอหุน 

 Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 910,580,100 หุน 

 Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 

1,150,000,000 หุน 

 

 



 

 

ดังนั้น การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) = [Po-((PoQo + PeQe) / (Qo + Qe))] / Po  

    = [3.80-((3.80*910.58 ลานหุน + 2*1,150 ลานหุน) /          

(910.58 ลานหุน + 1,150 ลานหุน))] / 3.80 

    = 26.44 % 

5.2  ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนของบริษัท (Control Dilution) 

Control Dilution  =  Qe / (Qo + Qe) 

โดยที่  Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 910,580,100 หุน 

 Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 

1,150,000,000 หุน 

 ดังนั้น การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) = 1,150,000,000 /  

(910,580,100 + 1,150,000,000) 

       = 55.81% 

 หมายเหต:ุ การคํานวณผลกระทบที่มีตอผูถือหุนของบริษัทขางตนยังไมไดรวมจํานวนหุนใหมที่บริษัทอาจจะตองออก 

   เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สําหรับผูถือหุน 

   เดิม (GENCO-W1) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ") ภายหลังจากที่มีการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตาม 

   ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ อันเปนผลมาจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก 

   บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยังไมสามารถคํานวณ "ราคาตลาด 

   ของหุนสามัญของบริษัท" เพื่อใชในการปรับสิทธิตามวิธีการที่กําหนดในขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดง 

   สิทธิในขณะนี้ได อยางไรก็ดี บริษัทจะดําเนินการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ที่ประชุม 

   ผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private  

   Placement) ตามที่ระบุขางตน และในกรณีที่จําเปน ดําเนินการขอมติที่ประชุมผูถือหุนสําหรับการเพิ่มทุน 

   และการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป 

6. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาต่ําจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผูถือหุนของบรษิัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการ

เสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําดังกลาว 

 

 



 

 

 

 ดังนั้น ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิลงคะแนนเสียง

คัดคานการเสนอขายหุนที่ออกใหมราคาต่ําดังกลาวได 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้จะ 

เปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความตองการเงินทนุเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และเพื่อรองรับการ 

ขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนที่ออกใหมดังกลาวจะชวย    

ทําใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหบริษัทมีความพรอมสําหรับโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ที่จะเขามาใน

อนาคต อยางไรก็ดี การกําหนดราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมที่ 2 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากการเจรจาระหวางบริษัทและ  

นกัลงทุนนั้น เปนราคาที่เหมาะสมแลว ทั้งนี้ เนื่องจากราคาดังกลาวเปนราคาที่สูงกวามูลคาทางบัญชีของบริษัทถึง 1.61 เทา       

เมื่อเทียบกับมูลคาทางบัญชีของบริษัทที่แสดงในงบการเงินส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีมูลคา 1.24 บาทตอหุน สําหรับ

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีมูลคาเทากับ 3.80 บาทนั้น (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท) เปนราคาที่ไม

สามารถสะทอนผลประกอบการที่แทจริงของบริษัทได และอาจเปนราคาที่สูงกวาราคาที่แทจริงของหุนของบริษัท ทั้งนี้เนื่องจาก 

เมื่อพิจารณาผลประกอบการสะสมทั้ง 3 ไตรมาสในป 2557 ของบริษัท จะเห็นไดวาบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 

3.43 ลานบาท ดังนี้ เม็ดเงินที่จะไดจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนที่ออกใหมในครั้งนี้จะสามารถชวยลดภาระและตนทุน

ทางการเงนิของบริษัทได ตลอดจนชวยสงเสริมฐานะทางการเงินและการเจริญเติบโตของบริษัทไดตอไปในอนาคต 

ดวยเหตุผลที่กลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ   

เพิ่มทุนที่  2 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดนั้นเปนราคาที่เหมาะสมแลว และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน    

ราคาต่ําของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(F 53-4)             เอกสารแนบ 2 
   แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 21 มกราคม 2558 

ขาพเจา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ  

21 มกราคม 2558  ระหวางเวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 
 

1. การเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,080,000,000 บาท เปน 2,230,000,000 บาท      

 โดยการออกหุนสามัญจํานวน 1,150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 1,150,000,000 บาท โดยเปนการ 

 เพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(ลานบาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน

การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 

หุนบุริมสุทธิ 

1,150,000,000  

- 

1 

- 

1,150  

- 

 แบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) 

หุนสามัญ 

หุนบุริมสุทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 1,150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม  

 1,150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 2.1  รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญ 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชําระ
เงินคาหุน 

หมายเหต ุ

บุคคลในวงจํากัด   

(Private Placement) ไดแก  

   

1. นางดาราณี อัตตะนันทน 500,000,000 - 2 บาท 

2. UOB Kay Hian Private  

    Limited 

250,000,000 - 2 บาท 

3. นางมธุรส โลจายะ 150,000,000 - 2 บาท 

4. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ 100,000,000 - 2 บาท 

5. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา 50,000,000 - 2 บาท 

6. นายไพโรจน ศิริรัตน 50,000,000 - 2 บาท 

7. นางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง 50,000,000 - 2 บาท 

จะแจงใหทราบใน

ภายหลัง  

(โปรดดูหมายเหตุ 1) 

โปรดดูหมาย

เหตุดานลาง 

หมายเหต:ุ  
1. นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 



 

 

 

 

หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องที่

เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่จําเปนและเห็นสมควร 

2. บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมมีความสัมพันธกับบริษัทในระยะเวลาที่ผานมา ทั้งการถือหุนและการ

บริหารงาน และไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 

เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

3. การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ถือเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณ

ราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

กลาวคือ เปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ่มเติมในสารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ดังนั้น การ

เสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมี  

ผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขาย  

หุนที่ออกใหมในราคาต่ําดังกลาว 
 
 2.2 การดําเนนิการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุน 
  - ไมมี – 

 
3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา  
 15.00 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี  

กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่1/2558 ในวันจันทรที่  
9 กุมภาพันธ 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ตามที่
ไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี) 
 4.1 การไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 สําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงวาระ 

  อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ตอกรม 

  พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.3 การขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับการพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจด 

ทะเบียนตามขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของภายหลังจากที่บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแก 

นัก ลงทุน 

 

 



 

 

 
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 
 

 การเพิ่มทุนจํานวน 1,150,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการออกและเสนอ 

 ขายหุนสามัญเพิ่มทุนมาใชดังนี้ 

• เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูในบางสวนหรือทั้งหมดที่จะครบกําหนดในป 2558 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

ของบริษัท จํานวน 300 ลานบาท 

• ใชเปนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทไดมีการลงทุนผานบริษัทยอย จํานวน 1,000 ลาน

บาท 

• เพื่อใชเปนเงินลงทุนหรือรวมทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงานขยะหรือพลังงาน

ทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโนมที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถสรางรายไดและเพิ่ม

ผลกําไรใหแกบริษัทไดในอนาคต จํานวน 1,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังอยูระหวางการเจรจา

และยังไมไดขอสรุป ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดในทางธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปดเผย

ขอมูลรายละเอียดตางๆ จนกวาการเจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทนุและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 

 การออกหุนสามัญเพิ่มทุนถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท โดยบริษัทสามารถ 

 นําเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไปใชสําหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการ 

 ตางๆ ของบริษัท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ อันจะสงผลใหบริษัทมีสภาพคลองและมีฐานะทาง 

 การเงินที่ม่ันคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดไดอยางคลองตัวมากขึ้นและดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน 
 

 
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 

 7.1 การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจะทําใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปใชในการดําเนินงานและการขยาย 

  ธุรกิจของบริษัท อันจะสงผลใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการสรางรายได 

  และทํากําไรเพิ่มขึ้น 

 7.2 ภายหลังจากที่บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทเปน 

  ที่เรียบรอยแลว บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุน 

  เดิมของบริษัท  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรร 
 หุนเพิ่มทุน 
 

 การเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาต่ําจะกอใหเกิดผลกระทบตอผูถือหุน 

 ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 (สารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทนุ 
 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 21 มกราคม 2558 

2.  วัน Record Date เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 

9 กุมภาพันธ 2558 

3.  รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

10 กุมภาพันธ 2558 

4.  การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 5 มีนาคม 2558 

5.  ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุม 

ผูถือหุนมีมติอนุมัติ 

6.  วันที่จะเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) 

จะแจงใหทราบภายหลัง 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

  

(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล) 

กรรมการ 

 

  

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)  

กรรมการ 

 


