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ที่  GENCO 027/2558 

 วันที่ 26 มกราคม 2558 

 
 

เรื่อง ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมกรณีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํา (แกไขเพิ่มเติม) 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
           ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดขอให บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด(มหาชน) 

(“บริษัท”) ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัดจํานวน 

1,150,000,000 หุน บริษัทใครขอชี้แจงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุนใหกบับุคคลในวงจํากัด โดยไมเสนอขายหุนเพิ่มทุนโดยใหสิทธิผู

ถือหุนเดิม 

1.1 หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด 

- บริษัทมีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัทสามารถ

เขาถึงกลุมนักลงทุนเปาหมายไดตรงตามความตองการ โดยนักลงทุนกลุมทางกลาวมีประสบการณในธุรกิจที่

บริษัททําอยูและเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี ทั้งยังเปนการขยายฐานนักลงทุนรายใหมใหกับบริษัท 

รวมถึงสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถสงเสริมดานการดําเนินธุรกิจและการเงินได 

- นอกจากนี้การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปนั้นมีขั้นตอนที่มากกวาและใหระยะเวลาในการ

ดําเนินการนาน ทั้งยังมีคาใชจายที่สูง 

- อนึ่ง การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําใหแกบุคคลในวงจํากัดถือเปนวิธีการระดมทุนที่

เหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทมีนักลงทุนที่มีศักยภาพและความพรอมในดานเงินลงทุนที่ชัดเจน และ

สามารถตอบสนองตอแผนการระดมทุนของบริษัทได นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) มีความไมแนนอนวาบริษัทจะไดรับการสนับสนุนจากผู

ถือหุนเดิมมากนอยเพียงใด และผูถือหุนเดิมอาจจะไมพรอมที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งจํานวน 

- ทางบริษัทมีความเห็นวาการเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเพิ่มทุนในสัดสวนที่คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุนจด

ทะเบียนเดิม จึงทําใหมีความไมม่ันใจวาการระดมทุนดวยวิธีการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) 

นั้น จะสามารถระดมทุนไดรวดเร็วและไดเม็ดเงินตามที่บริษัทคาดหวังไว ประกอบสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา และ

ตลาดเงินทุนในประเทศและตางประเทศที่มีความผันผวนสูง ทําใหมีความไมแนนอนวาผูถือหุนเดิมจะมีการใช

สิทธิเต็มจํานวนและบริษัทสามารถระดมทุนไดตามที่คาดไว ทั้งนี้หากการเพิ่มทุนดังกลาวไมไดเม็ดเงินตาม
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จํานวนที่คาดไวหรือลาชาออกไปอาจจะสงผลกระทบตอโครงการของบริษัท แผนการดําเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของบริษัทได 

1.2 จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับ 

- บริษัทคาดวาจะไดรับเงินจํานวน 2,300,000,000 บาท ภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับมติจากการประชุมผูถือหุน 

- ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะใชเงินเพิ่มทุนดังนี้ 

o เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูในบางสวนหรือทั้งหมดที่จะครบกําหนดในป 2558 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ทั่วไปของบริษัท จํานวน 300 ลานบาท โดยจะชําระภายใน ป 2558 

o ใชเปนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทไดมีการลงทุนทั้งในบริษัท และผานบริษัท

ยอย (บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนอยู 100%) จํานวน 1,000 ลานบาท ภายใน 12 

เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยเงินที่ไดรับจะนําไปพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมที่จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการบีลีฟ (เฟส 2) ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมขนาด 8 ชั้น 

จํานวน 5 อาคาร ทั้งหมด 700 ยูนิต 

o เพื่อใชเปนเงินลงทุนหรือรวมทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงานขยะหรือ

พลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโนมที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถ

สรางรายไดและเพิ่มผลกําไรใหแกบริษัทไดในอนาคต จํานวน 1,000 ลานบาท โดยคาดวาจะตองเริ่มใช

เงินลงทุนภายใน 12 เดือน อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังอยูระหวางการเจรจาและยังไมไดขอสรุป 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดในทางธุรกจิของบริษัท ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปดเผยขอมูล

รายละเอียดตางๆ จนกวาการเจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จซึ่งขณะนี้ คณะผูบริหารกําลังอยูระหวาง

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการและศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ หากโครงการดังกลาวมีความ

ชัดเจนแลวจะแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางเวปไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป อนึ่ง 

หากทางบริษัทจะเขาไปทําลงนามหรือดําเนินการลงทุนในโครงการดังกลาว ทางบริษัทจะแจงใหผูถือหุน

ทราบและขออนุมัติตอไป 

1.3 สถานะทางการเงินของบริษัทที่สงผลใหตองระดมทุนจากบุคคลในวงจํากัด ทั้งในดานฐานะการเงินผลการ

ดําเนินงาน และสภาพคลอง โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 2 ป ยอนหลังและงวดสะสมลาสุด 

ไตรมาส 3/2557 งบป/2556 งบป/2555 
(30/09/2557) (31/12/2556) (31/12/2555) 

หัวขอ พันบาท 
%เปลี่ยน 
แปลง พันบาท 

%เปลี่ยน 
แปลง พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 246,692.00 36.38 151,263.08 263.45 41,619.00 -30.49 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 53,132.00 -10.54 54,900.98 9.55 50,114.00 64.13 

   บุคคลหรือกิจการอื่น - - - - 56,608.00 52.08 

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 6,494.00 -2.92 

สินคาคงเหลือ 587,035.00 83.44 294,682.20 -28.32 411,113.00 -8.56 

   ตนทุนโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 583,830.00 84.34 291,417.61 -29.11 411,113.00 -8.56 
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ไตรมาส 3/2557 งบป/2556 งบป/2555 
(30/09/2557) (31/12/2556) (31/12/2555) 

หัวขอ พันบาท 
%เปลี่ยน 
แปลง พันบาท 

%เปลี่ยน 
แปลง พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

   วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง 3,205.00 -2.67 3,264.59 - - - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - - - - 3,232.00 -54.62 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ - - - - 3,232.00 -37.29 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 886,859.00 58.29 500,846.26 -1.03 506,078.00 -10.58 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัด

ในการใช 756 - 755.73 -16.49 905 - 

เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน 10,386.00 -72.55 38,470.68 37.71 27,936.00 -7.69 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 10,386.00 -72.55 38,470.68 37.71 27,936.00 -7.69 

อสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุน - สุทธิ 374,710.00 4.21 456,859.82 30.03 351,358.00 52.18 

   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 374,710.00 4.21 456,859.82 30.03 351,358.00 52.18 

เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวน

ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป - - - - 27,148.00 -27.95 

   บุคคลหรือกิจการอื่น - - - - 27,148.00 -27.95 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 150,637.00 -4.88 160,429.66 -1.58 163,004.00 -11.15 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 150,637.00 -4.88 160,429.66 -1.58 163,004.00 -11.15 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ - - 0.02 -99.58 4 -93.44 

   สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น - - - - 4 -93.44 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 2,320.00 -10.11 2,472.77 - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 10,073.00 124.44 4,118.29 -92.67 56,185.00 -33.43 

   สินทรัพยไมหมุนเวียน - อื่น ๆ - - - - 56,185.00 -33.43 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 548,882.00 -7.2 663,106.97 5.84 626,540.00 10.38 

รวมสินทรัพย 1,435,741.00 24.65 1,163,953.23 2.77 1,132,618.00 -0.08 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 47,879.00 35 37,227.07 -14.24 43,408.00 152.31 

   บุคคลหรือกิจการอื่น 44,466.00 26.96 36,760.74 -14.52 43,004.00 155.7 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 3,413.00 670.43 466.33 15.43 404 4.66 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป     - - 1,129.00 -94.44 

   เงินกูยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน     - - 1,129.00 -94.44 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่     549.55 15.21 477 -96.54 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย     549.55 15.21 477 - 

เงินทดรองรับและเงินกูยืมระยะสั้น 237,000.00 -         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 284,879.00 703.22 37,776.61 -16.08 45,014.00 -23.98 

หนี้สินผลประโยชนพนักงานภายหลัง

เลิกจาง -สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 1,092.00 -35.73 1,710.75 2.93 1,662.00 -52.26 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 34,000.00 -6.55 36,382.10 0 36,382.00 -9.91 

   หนี้สินไมหมุนเวียน - อื่น ๆ 34,000.00 -6.55 36,382.10 0 36,382.00 -9.91 
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ไตรมาส 3/2557 งบป/2556 งบป/2555 
(30/09/2557) (31/12/2556) (31/12/2555) 

หัวขอ พันบาท 
%เปลี่ยน 
แปลง พันบาท 

%เปลี่ยน 
แปลง พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 35,092.00 -7.85 38,092.85 0.13 38,044.00 -13.27 

รวมหนี้สิน 319,971.00 335.05 75,869.47 -8.65 83,058.00 -19.42 

ทุนจดทะเบียน 1,080,000.00 20 900,000.00 - 900,000.00 - 

   หุนสามัญ 1,080,000.00 20 900,000.00 - 900,000.00 - 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 - 

   หุนสามัญ 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 - 

สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน 195,672.00 - 195,672.14 0 195,672.00 - 

   หุนสามัญ 195,672.00 - 195,672.14 0 195,672.00 - 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 33,946.00 -29.51 37,380.24 86.16 20,080.00 1,052.04 

   กําไรสะสม - จัดสรรแลว 7,615.00 7.48 7,615.00 7.48 7,085.00 7.35 

     สํารองตามกฎหมาย 7,615.00 7.48 7,615.00 7.48 7,085.00 7.35 

   กําไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไมได

จัดสรร 26,331.00 -35.89 29,765.24 129.05 12,995.00 - 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน -13,848.00 - -44,968.89 - -66,192.00 - 

   สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนอื่น - - - - -66,192.00 - 

     สวนเกิน (ตํ่ากวา)ทุนจากรายการ

ในสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย 

และ/หรือ บริษัทรวม - - - - -66,192.00 - 

       สวนเกิน (ตํ่ากวา)ทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงิน

ลงทุน - - - - -66,192.00 - 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,115,770.00 3.48 1,088,083.48 3.67 1,049,560.00 1.85 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - 0.28 - - - 

รวมสวนของผูถือหุน 1,115,770.00 3.48 1,088,083.76 3.67 1,049,560.00 1.85 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ไตรมาส 3/2557 งบป/2556 งบป/2555 
(30/09/2557) (31/12/2556) (31/12/2555) 

หัวขอ 
พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

พันบาท 
%

เปลี่ยนแปลง 
พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

งบกําไรขาดทนุ             

รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ 106,785.00 -7.32 383,971.10 44.38 265,939.00 26.06 

   รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 40,378.00 -25.28 140,228.68 200.51 46,663.00 139.29 

   รายไดจากการใหบริการ 66,407.00 8.56 243,742.42 11.16 219,276.00 14.53 

รายไดอื่น 1,737.00 -9.25 5,726.51 -37.82 9,209.00 -61.15 

   เงินปนผลรับ - - - - 596 -33.48 

   รายไดอื่น - อื่น ๆ - - - - 8,613.00 -55.65 
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ไตรมาส 3/2557 งบป/2556 งบป/2555 
(30/09/2557) (31/12/2556) (31/12/2555) 

หัวขอ 
พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

พันบาท 
%

เปลี่ยนแปลง 
พันบาท 

%
เปลี่ยนแปลง 

รวมรายได 108,522.00 -7.35 389,697.60 41.63 275,148.00 17.25 

ตนทุนขายสินคาและหรือตนทุนการ

ใหบริการ 71,186.00 -10.94 254,408.02 44.49 176,071.00 14.69 

   ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 29,623.00 -27.75 98,835.06 239.37 29,123.00 138.28 

   ตนทุนการใหบริการ 41,563.00 6.77 155,572.96 5.87 146,948.00 4 

คาใชจายในการขายและบริหาร 21,496.00 51.64 78,285.47 50.91 51,877.00 16.85 

   คาใชจายในการขาย 5,125.00 214.42 13,086.90 138.46 5,488.00 188.24 

   คาใชจายในการบริหาร 16,371.00 30.49 65,198.57 40.55 46,389.00 9.17 

คาใชจายอื่น - - 20,000.00 - - - 

   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - 20,000.00 - - - 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 4,415.00 2.2 14,710.55 11.58 13,184.00 15.63 

   คาตอบแทนผูบริหาร 4,415.00 2.2 14,710.55 - - - 

รวมคาใชจาย 97,097.00 -1.35 367,404.04 52.37 241,132.00 15.2 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน 

และภาษีเงินได 11,425.00 -38.92 22,293.57 -34.46 34,016.00 34.14 

ตนทุนทางการเงิน 3,330.00 83,150.00 311.4 17.51 265 77.85 

       

ภาษีเงินได 1,348.00 -64.27 11,594.89 58.55 7,313.00 - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,747.00 -54.8 10,387.27 -60.71 26,438.00 4.88 

สวนของกําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุน

บริษัทใหญ 6,747.00 -54.8 10,387.27 -60.71 26,438.00 4.88 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : 

บาท) 0.01 -54.79 0.01 -60.75 0.03 -2 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,747.00 -54.8 10,387.27 -60.71 26,438.00 4.88 

กําไร (ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัด

มูลคาสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย 193 -90.02 24,374.85 - -2,423.00 - 

กําไร (ขาดทุน)จากการประเมินมูลคา

ยุติธรรมตราสารปองกันความเสี่ยงสําหรับ

ปองกันความเสี่ยงในเงินลงทนุสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ - - - - 3,152.00 - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - อื่น ๆ 11,244.00 - - - - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวด 6,940.00 -58.84 34,762.13 27.96 27,167.00 46.13 

สวนของกําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จที่เปนของ

ผูถือหุนบริษัทใหญ 6,940.00 -58.84 34,762.13 27.96 27,167.00 46.13 
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อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 3/2557** งบป 2556** งบป 2555** 

อัตราสวนสภาพคลอง    % Chg    % Chg    % Chg 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.11 -80.29 13.26 17.93 11.24 17.63 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.05 -84.46 5.46 167.8 2.04 33.47 

อัตราสวนการชําระหนี ้         

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.29 320.41 0.07 -11.89 0.08 -20.88 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.43 -99.93 1,146.01 5006.59 22.44 -83.84 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร         

อัตรากําไรขั้นตน (%) 33.34 8.85 32.06 -0.52 32.22 19.33 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.22 -51.22 2.56 -71.2 8.9 4.35 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย+ (%) -0.49 N.M. 2.06 -35.65 3.2 77.62 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน+ (%) -1.3 N.M. 1.04 -60.25 2.63 31.16 

อัตราสวนแสดงการดําเนินงาน         

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา+ (เทา) 7.53 -17.99 8.17 13.02 7.23 5.69 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย+ (วัน) 48.5 21.93 44.67 -11.52 50.49 -5.38 

อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพยถาวระ+ (เทา) 2.79 9.33 2.7 51.98 1.77 38.59 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ+ (เทา) 0.63 -16.38 0.83 79.92 0.46 31.8 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย+ (วัน) 583.49 19.59 441.88 -44.42 795.02 -24.13 

อัตราสวนหมุนเวียนสินทรัพย+ (เทา) 0.33 -7.68 0.38 40 0.27 29.25 
 

1.3.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

สรุปภาพรวมสภาวะตลาดของไตรมาสที่สาม ประจําป 2557 
 ความบอบช้ําของเศรษฐกิจที่ประเทศไดรับอันเนื่องมาจากความไมสงบทางการเมืองที่สะสมหลายเดือนตั้งแต

ปลายป 2556  ทําใหเกิดอุปสงคที่ออนแอภายในประเทศรวมถึงการสงออกที่ลดนอยลงฉุดการเติบโตของประเทศ  หลังจาก

การรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557  รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดพยายามที่

จะจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไมวาจะเปนการสนับสนุนภาคการเกษตรชาวนาและการลงทุนของ

ภาครัฐและการสรางงาน  

 ไตรมาสที่สามของป 2557 ทางธนาคารแหงประเทศไทยไดกลาวถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเชื่องชาใน

บางภาคอุตสาหกรรม ความตองการซื้อภาคเอกชนจะเปนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญใหเศรษฐกิจปรับตัวรวดเร็วขึ้นแตถูกหนวง

เหนี่ยวจากราคาที่ตกต่ําของพืชผลทางการเกษตร การยกระดับของหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางไรก็ตามบางอุตสาหกรรมเริ่ม

เพิ่มกําลังการผลิตสูงขึ้น 

 การลงทุนภาคสวนของรัฐมีบางเล็กนอยและเริ่มเพิ่มขึ้นตามที่จัดสรรไวเมื่อส้ินสุดไตรมาสสาม ในภาคการทองเที่ยว

เริ่มดีขึ้น อยางไรก็ตามการสงออกไมกระเตื้องเนื่องจากอุปสงคของตลาดโลกที่ยังออนแอโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดประเทศ

ยโุรป ตลาดประเทศญี่ปุนและตะวันออกกลาง ภาพรวมทางดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังไมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพื้นตัวที่

ยังไมแนนอนทั้งอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศ  
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 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯทั้งสองสายธุรกิจจึงไดรับผลกระทบจากปญหาการเมืองและเศรษฐกิจไมมากก็นอย  

ปญหาของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศและการเมืองของประเทศเปนเรื่องที่บริษัทฯไมสามารถควบคุมได แตมี

ผลกระทบตอผลการดําเนิงานของบริษัทฯ  สําหรับธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นเมื่อภาคอุตสาหกรรมมีการผลิต

เพิ่มขึ้นปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม(อันตราย)ยอมเพิ่ม ถาหากกําลังการผลิตลดลงปริมาณกากของเสียจะลดลงตาม 

อยางไรก็ตามสําหรับรายไดของธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นดีกวาระยะเวลาเดียวกนัของป 2556 ซึ่งเปน

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานที่เกี่ยวของทุกคน ในขณะที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้นยอดขายที่เชื่องชาเกิดจาก

เศรษฐกิจที่หยุดนิ่งและความตองการซื้อที่นอยลง ทั้งนี้ยังเกิดจากสถาบันทางการเงินไดควบคุมอยางเครงครัดดานการปลอย

สินเชื่อที่อยูอาศัยในไตรมาสที่สาม  

ผลการดําเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 

ไตรมาสที่สาม ป 2557 

 ยอดรายรับโดยรวมของไตรมาสที่สามของป 2557 เปนเงิน 108.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของ

ป 2556 จํานวน 117.1 ลานบาท ลดลง 8.6 ลานบาท หรือรอยละ 7.34 บริษัทฯมีกําไรสําหรับงวด 6.7ลานบาท เปรียบเทียบป 

2556 ที่มีกําไร 14.9ลานบาท เนื่องจากในชวงไตรมาสที่สามตนทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 70 ของป 2556 เปนรอยละ 73 ในป 2557 ยังมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากป 2556 จํานวน 3.8 ลานบาท จะ

เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยประมาณ 3.5 ลานบาท มาจากคาโฆษณาและสงเสริมการขาย 2 ลานบาท 

คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1 ลานบาท และคาตรวจสอบคุณภาพ 5.5 แสนบาท ในขณะที่ตนทุนทางการเงินเกิดขึ้น 3.3 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 มีเพียง 4 พันบาทเทานั้น และกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเปนเงิน 6.9 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีกําไร 16.9 ลานบาท ทําใหกําไรป 2557 ลดลงจากป 2556 จํานวนเงิน 8.2 

ลานบาท 

(1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบและคาขนสง) 

 รายไดคาบริการในไตรมาสที่สามของป 2557 เปนเงิน 66.4 ลานบาท เปรียบเทียบจํานวนเงิน 61.2 ลานบาทใน

เวลาเดียวกันของป 2556 เพิ่มขึ้น 5.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.50 

 ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 62.5 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 อยูในอัตรา

รอยละ 63.7 ซึ่งเปนการบริหารและควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับไตรมาสสามของป 2557เปนเงิน 40.4 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับ

รายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 54 ลานบาท ต่ํากวาปที่ผานมาในระยะเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 13.6 ลาน

บาท หรือรอยละ 25 

ตนทุนอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 73.3 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในอัตรารอยละ 69.4 สูงขึ้น

เนื่องจากหองชุดที่ไดจําหนายของโครงการเดอะเพลนเนอรี่จําเปนตองมีการปรับปรุงหองใหใหมเพื่อการเสนอขาย ทําให

ตนทุนสูงขึ้น 

(3) รายไดอื่น  
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งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่น ๆ เปนเงิน 1.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของป 2556 เปนเงิน 1.9 ลานบาท ลดลง 0.2 ลานบาท 

(4) คาใชจายในการขายและบริหาร 

 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาสที่สามของป 2557 เปนเงิน 21.5 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 19.8 

ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 17.7 ลานบาทหรือรอยละ 15.1 ของยอด

รายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากป 2556 ประมาณ 3.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 21.47 ซึ่งคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 3.8 ลานบาทเปนคาใชจายที่เกี่ยวกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 ลานบาท จากคาโฆษณาและสงเสริมการขาย 2 ลานบาท (โครงการที่เปดใหมและกําลัง

กอสรางยังไมรับรูรายได) คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1 ลานบาท และคาตรวจสอบคุณภาพ 5.5 แสนบาท  ในขณะที่

คาใชจายตนทุนทางการเงินจํานวน 3.3 ลานบาทเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 2556 จํานวนเงิน 4 พันบาท 

งวดเกาเดือนป 2557 

 ยอดรายรับโดยรวมเกาเดือนของป 2557 เปนเงิน 323.6  ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 2556 

จํานวน 327.9  ลานบาท ลดลง 4.3  ลานบาท หรือรอยละ 1.3  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับงวดเปนเงิน 3.4 ลานบาทเมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งมีผลกําไร 21.9 ลานบาท เนื่องจากในปนี้มีคาใชจายขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 

20.1 ลานบาท คาใชจายของธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานโฆษณา สงเสริมการขายของโครงการปจจุบันและโครงการใหมที่ยัง

ไมไดมีการรับรูรายได 5.9 ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 จํานวนเงิน 0.7 ลานบาท ตนทุนทางการเงิน 3.3 ลานบาท

เปรียบเทียบกับป 2556 มีเพียง 0.017 ลานบาท เทานั้น  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเปนเงิน 27.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปน

เงิน 25.7 ลานบาท ดังนั้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดป 2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวนเงิน 2 ลานบาท 

 

(1) รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบและคาขนสง) 

รายไดคาบริการสําหรับงวดเกาเดือนของป 2557 เปนเงิน 185.6 ลานบาท เปรียบเทียบป 2556 จํานวน

เงิน 178.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันของป 2556 จํานวนเงิน 7 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ3.9 

ตนทุนธุรกิจคาบริการคิดเปนรอยละ 63.29 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 

อยูในอัตรารอยละ 62.98 ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากในป 

2557 นี้มีตนทุนของงบลงทุนศูนยแสมดําและราชบุรีมูลคา 36 ลานบาทที่เริ่มคํานวณเปนตนทุนจนถึงเดือนกันยายน 

2559 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งยังไมไดมีการนําคาใชจายนี้มาคํานวณลงในตนทุน 

(2) รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยสําหรับงวดเกาเดือน ป 2557เปนเงิน 131.6 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ซึ่งมีมูลคา 144.2 ลานบาท รายไดปนี้ลดลงจากปที่ผานมา 13.3 ลาน

บาทหรือรอยละ 9.22 

ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2557 คิดเปนรอยละ 75.3 ของรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

ของป 2556 ในอัตรารอยละ 71.9 สูงขึ้นเนื่องจากหองชุดที่ไดจําหนายของโครงการเดอะเพลนเนอรี่จําเปนตองมีการ

ปรับปรุงหองใหใหม ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
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(3) รายไดอื่น  

งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอื่นๆ เปนเงิน 6.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของป 2556 เปนเงิน 5.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.4 ลานบาท หรือรอยละ 28.0 

(4) คาใชจายในการขายและบริหาร 
คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดเกาเดือน ป 2557 เปนเงิน 72.7 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 

22.46 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงนิจํานวน 68.1 ลานบาทหรือรอย

ละ 20.78 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2557 นี้คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นจากป 2556 

ประมาณ 4.6 ลานบาท ซึ่งเกิดจากคาใชจายโฆษณาและสงเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่ง

โครงการใหมที่ยังไมมีการขายและรับรูรายไดในปนี ้

 
ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย) 

สินทรัพยรวม 

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวนมูลคา 1,435.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 1,163.9 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 271.8 ลานบาท หรือรอยละ 23.35 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ แบงออกเปน 

1.1 สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 886.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 500.8 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 386 ลานบาท หรือรอยละ 77.08 

1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 548.9 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 663.1 

ลานบาท เปนการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียน 114.2 ลานบาท หรือรอยละ 17.22หนี้สินรวม 

บริษัทฯมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มูลคา 320 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556  มูลคา 75.9 ลานบาทเพิ่มขึ้น 244.1 ลานบาทหรือรอยละ 321.61 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯแบงออกเปน 

 2.1 หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 284.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 

37.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 247.1 ลานบาท หรือรอยละ 653.70 

              2.2         หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 35.1 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 

                            38.1 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท หรือรอยละ 7.87 

สภาพคลอง (บริษัทฯและบริษัทยอย) 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
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บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เทากับ 3.1 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 13.2 เทา ณ 

วันที่ 31  ธันวาคม 2556 คิดเปนการลดลอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 10.1 เทา เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

386 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 77.08 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 247.1 ลานบาทหรือรอยละ 653.70 
 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เทากับ 0.3 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.07 

เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนจํานวน 0.2 เทา เนื่องจากหนี้สิน

รวมเพิ่มขึ้นรอยละ 321.6 หรือ 244.1 ลานบาท ในขณะที่รวมสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 27.7 ลานบาท หรือรอยละ 2.6 
 

2. หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด 

2.1 หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด 

- บริษัทมีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล จํานวนไมเกิน 50 รายและมีวงเงินขั้นต่ําในการเขา

รวมลงทุนไมต่ํากวา 50,000,000 บาท โดยบริษัทจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพดานเงินทุน ซึ่งจะชวย

ใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้นและมีเม็ดเงินเพื่อนําไปลงทุนตอยอดธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ 

บริษัทยังคํานึงถึงความรูและประสบการณของนักลงทุน รวมถึงการชวยเชื่อมตอและสรางความสัมพนัธทาง

ธุรกิจอันดี (Business Connection) กับนักลงทุนในแวดวงธุรกิจตางๆ อันจะชวยสรางโอกาสใหกับบริษัทใน

การขยายฐานธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโนมที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัทไดใน

อนาคต 

รายละเอียดเพิ่มเติมของบุคคลในวงจํากัด 

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 
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2.2 หลักเกณฑในการกําหนดราคาเสนอขายและเหตุผลที่เลือกเกณฑกําหนดราคา 

- สําหรับการพิจารณาราคาเสนอขาย บริษัทไดพิจารณากรอบราคาเสนอขายหุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ขอเท็จจริงทางบัญชีและการเงินของบริษัท และราคาตลาดกอนวันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนี้ 

ราคาตลาด ซึ่งหมายถึงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการกอนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คือตั้งแตวันที่ 26 

ธันวาคม 2557 – 20 มกราคม 2558 

 เทากับ 4.17 บาทตอหุน 

มูลคาทางบัญชีตอหุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (1,115.77 ลานบาท/ 900 ลานหุน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (1,088.08 ลานบาท/ 900 ลานหุน) 

 

เทากับ 1.24 บาทตอหุน 

เทากับ 1.21 บาทตอหุน 

กําไรตอหุนจากผลการดําเนินงาน 

งวด 9 เดือน ส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 (-3.43 ลานบาท / 900 ลานหุน) 

งวด 12 เดือน ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (11.17 ลานบาท / 900 ลานหุน) 

  

เทากับ (0.0038) บาทตอหุน 

เทากับ 0.0124 บาทตอหุน 

ราคาเสนอขาย  2.00 บาทตอหุน 

 

 การกําหนดราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมที่ 2 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากการเจรจาระหวางบริษัทและนัก

ลงทุนนั้น เปนราคาที่เหมาะสมแลว ทั้งนี้ เนื่องจากราคาดังกลาวเปนราคาที่สูงกวามูลคาทางบัญชีของบริษัทถึง 1.61 เทา เมื่อ

เทียบกับมูลคาทางบัญชีของบริษัทที่แสดงในงบการเงินส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีมูลคา 1.24 บาทตอหุน สําหรับ

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีมูลคาเทากับ4.17บาทนั้น (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท) ที่

ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ราคาตลาดดังกลาวไมสามารถสะทอนผลประกอบการที่แทจริงของบริษัทได และอาจเปน

ราคาที่สูงกวาราคาที่แทจริงของหุนของบริษัท ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อพิจารณาผลประกอบการสะสมทั้ง 3 ไตรมาสในป 2557 ของ

บริษัท จะเห็นไดวาบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 3.43 ลานบาท ดังนี้ เม็ดเงินที่จะไดจากการระดมทุนโดยการ

เสนอขายหุนที่ออกใหมในครั้งนี้จะสามารถชวยลดภาระและตนทุนทางการเงินของบริษัทได ตลอดจนชวยสงเสริมฐานะ

ทางการเงินและการเจริญเติบโตของบริษัทไดตอไปในอนาคต ทั้งนี้บริษัทไดมีการวาจางบริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาในการใหคําแนะนําบริษัทและจัดเตรียมแผนการดําเนินงานและขั้นตอนเกี่ยวกับ

การออกหุนเพิ่มทุน และชวยเหลือบริษัทในการจัดทําเอกสารตางๆที่จะตองสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.2.1 ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดสรรเงินดังกลาวนอกเหนือจากเงินเพิ่มทุน 

- บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเปนผูมีความพรอมดานเงินทุนและประสงคจะใหความชวยเหลือ

และสนับสนุนกิจการบริษัท รวมถึงเปนการขยายฐานนักลงทุนรายใหมใหกับทางบริษัท รวมถึงเปนการชวยเชื่อมตอและสราง

ความสัมพันธทางธุรกิจอันดี (Business Connection) กับนักลงทุนในแวดวงธุรกิจตางๆ อันจะชวยสรางโอกาสใหกับบริษัทใน

การขยายฐานธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโนมที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัทไดในอนาคต 
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2.3 กรณีที่เปนการขายราคาต่ํากวาราคาตลาดใหอธิบายเพิ่มเติมดังนี ้

2.3.1 วัตถุประสงคการเสนอขายหุนราคาต่ํา ราคาเสนอขายและสวนลดจากราคาตลาด 

วัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนดังกลาวไป

ใชในการดําเนินงานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูในบางสวนหรือทั้งหมดที่จะครบกําหนดในป 2558 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ทั่วไปของบริษัท จํานวน 300 ลานบาท โดยจะชําระภายใน ป 2558 

2. ใชเปนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทไดมีการลงทุนทั้งในบริษัท และผานบรษิัท 

ยอย (บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนอยู 100%) จํานวน 1,000 ลานบาท ภายใน 12  

เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยเงินที่ไดรับจะนําไปพัฒนาโครงการ 

คอนโดมิเนียมที่จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการบีลีฟ (เฟส 2) ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมขนาด 8 ชั้น  

จํานวน 5 อาคาร ทั้งหมด 700 ยูนิต 

3. เพื่อใชเปนเงินลงทุนหรือรวมทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงานขยะหรือ 

พลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโนมที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถ 

สรางรายไดและเพิ่มผลกําไรใหแกบริษัทไดในอนาคต จํานวน 1,000 ลานบาท โดยคาดวาจะตองเริ่มใช 

เงินลงทุนภายใน 12 เดือน อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังอยูระหวางการเจรจาและยังไมไดขอสรุป  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดในทางธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปดเผยขอมูล 

รายละเอียดตางๆ จนกวาการเจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จซึ่งขณะนี้ คณะผูบริหารกําลังอยูระหวาง 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการและศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ หากโครงการดังกลาวมีความ 

ชัดเจนแลวจะแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางเวปไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป อนึ่ง  

หากทางบริษัทจะเขาไปทําลงนามหรือดําเนินการลงทุนในโครงการดังกลาว ทางบริษัทจะแจงใหผูถือหุน 

ทราบและขออนุมัติตอไป 

 

ราคาเสนอขายหุน 

- บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคา 2 บาทตอหุนนั้นเปนราคา

ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคาซ้ือขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ

กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 คือตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2557 – 20 

มกราคม 2558 ซึ่งเทากับ 4.17 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย)ซึ่งการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกนกัลงทุนตามที่ระบุขางตน

ถือเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมและประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการ
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กําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา กลาวคือ เปนการเสนอขายหุน

ที่ออกใหมในราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น การเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา

ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกัน

ตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนที่ออก

ใหมในราคาต่ําดังกลาว 

ราคาตลาดที่ใชเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุน และวิธีคํานวณ 

- บริษัทใชราคาตลาดจากการถัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของการ ของการซื้อขายหุนในแตละวันในตลาด

หลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย (วันที่คณะกรรมการมีมติ) โดย

วิธีการคํานวณเปนไปตามตารางดานลางนี้ 
 

ลําดับ วันที ่
ราคา
ปด 

ราคา
เฉล่ีย 

ปริมาณหุน มูลคาทั้งหมด (บาท) 

1 20/01/2558 5.00 4.79 196,048,280              939,715,000  

2 19/01/2558 4.40 4.35 96,952,586              422,053,020  

3 16/01/2558 4.46 4.26 224,635,163              957,789,830  

4 15/01/2558 3.88 3.89 170,711,583              663,695,510  

5 14/01/2558 4.30 4.38 396,918,544          1,738,194,680  

6 13/01/2558 5.30 4.98 109,034,806              542,654,010  

7 12/1/2558 4.80 4.54 126,771,140              575,267,970  

8 9/1/2558 4.20 4.14 185,346,385              767,394,010  

9 8/1/2558 3.90 3.87 51,937,100              201,170,100  

10 7/1/2558 3.90 3.73 172,803,200              643,851,340  

11 6/1/2558 3.70 3.42 201,889,200              690,244,030  

12 5/1/2558 3.18 3.13 33,744,401              105,467,190  

13 30/12/2557 3.00 3.02 11,651,700                35,189,460  

14 29/12/2557 2.98 3.01 15,288,550                46,083,190  

15 26/12/2557 2.98 3.03 19,997,300                60,576,870  

รวม 2,013,729,938           8,389,346,210  

ราคาถัวเฉล่ียน้ําหนัก (บาทตอหุน) 4.17 

ราคาเสนอขาย (บาทตอหุน) 2 

ราคาสวนลด  51.99% 
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2.3.2 คะแนนเสียงที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย

หุนออกใหมราคาต่ํา 

- การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาต่ําจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําดังกลาว 

ดังนั้น ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงคัดคานการเสนอขายหุนที่ออกใหมราคาต่ําดังกลาวได 

2.3.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําใหแกบุคคลในวงจํากัด

ในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอบริษัทเนื่องจากบริษัทมีความตองการเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

ของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ การระดม

ทุนโดยการเสนอขายหุนที่ออกใหมดังกลาวจะชวยทําใหบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น อันจะ

สงผลใหบริษัทมีความพรอมสําหรับโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ที่จะเขามาในอนาคต อยางไรก็ดี การกําหนด

ราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมที่ 2 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากการเจรจาระหวางบริษัทและนักลงทุน

นั้น เปนราคาที่เหมาะสมแลว ทั้งนี้ เนื่องจากราคาดังกลาวเปนราคาที่สูงกวามูลคาทางบัญชีของบริษัทถึง 

1.61 เทา เมื่อเทียบกับมูลคาทางบัญชีของบริษัทที่แสดงในงบการเงินส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมี

มูลคา 1.24 บาทตอหุน สําหรับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีมูลคาเทากับ 4.17

บาทนั้น (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท) เปนราคาที่ไมสามารถสะทอนผล

ประกอบการที่แทจริงของบริษัทได และอาจเปนราคาที่สูงกวาราคาที่แทจริงของหุนของบริษัท ทั้งนี้

เนื่องจาก เมื่อพิจารณาผลประกอบการสะสมทั้ง 3 ไตรมาสในป 2557 ของบริษัท จะเห็นไดวาบริษัทมีผล

ประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 3.43 ลานบาท ดังนี้ เม็ดเงินที่จะไดจากการระดมทุนโดยการเสนอขาย

หุนที่ออกใหมในครั้งนี้จะสามารถชวยลดภาระและตนทุนทางการเงินของบริษัทได ตลอดจนชวยสงเสริม

ฐานะทางการเงินและการเจริญเติบโตของบริษัทไดตอไปในอนาคต 

 

ดวยเหตุผลที่กลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การกําหนดราคาเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนที่  2บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดนั้นเปนราคาที่เหมาะสมแลว และการ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ําของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงจะ

กอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท 
 

3. ขอมูลของบุคคลในวงจํากัด 

- รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ก 
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4. ขอมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด 

การเสนอขายหุนในราคาต่ําของบริษัทตามที่ระบุไวขางตนจะมีผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้ 

4.1. ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution  =  (Po - PE) / Po 

โดยที่  PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 

 Po = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ 

ยอนหลัง15 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 มกราคม 2558) ซึ่ง

เทากับ 4.17 บาทตอหุน 

 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  

    = [4.17-((4.17*910.58 ลานหุน + 2*1,150 ลานหุน) / 

(910.58 ลานหุน + 1,150ลานหุน))] / 4.17 

    = 29.02% 

4.2 ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนของบริษัท (Control Dilution) 

Control Dilution  =  Qe / (Qo + Qe) 

โดยที่  Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 910,580,100 หุน 

 Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัดซึ่งเทากับ 

1,150,000,000 หุน 

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

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

       = 55.81%  
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5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนหรือจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลในวงจํากัด 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมและ

พิจารณาวาระเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ไมแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

6. เงื่อนไขหรือขอตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

- ไมมี - 

7. โครงสรางผูถือหุนเปรียบเทียบกอนและหลังการเพิ่มทุนหรอืจัดสรรหุนเพิม่ทุน 

โครงสรางผูถือหุน 
ณ วันปดสมุดทะเบียน  (วันที่ 

9 พ.ค. 2557) 
ภายหลังการจดัสรรเพ่ิมทุน 

(PP) 
ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 

1. กระทรวงอุตสาหกรรม 150,000,000 16.67% 150,000,000  7.28% 

2. นาย อิทธิฤทธิ์วิภูศิริ 77,249,600 8.58% 77,249,600  3.75% 

3. นาย ชาญวิทยวิภูศิริ 52,000,000 5.78% 52,000,000  2.52% 

4. น.ส. นันทกาญจนทองประพาฬ 35,020,000 3.89% 35,020,000  1.70% 

5. นาย วิภาสธนารักษวงศ 34,971,500 3.89% 34,971,500  1.70% 

6. น.ส. สมจิตตธาราอมรรัตน 33,500,000 3.72% 33,500,000  1.63% 

7. บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ 

จํากัด (มหาชน) 30,824,800 3.42% 30,824,800  1.50% 

8. นางพรทิพยอาชากุล 30,000,000 3.33% 30,000,000  1.46% 

9. น.ส.วราพรสุวรรณเทวรัตน 20,472,300 2.27% 20,472,300  0.99% 

10. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 15,000,000 1.67% 15,000,000  0.73% 

11. อื่นๆ 420,961,800 46.77% 431,541,900  20.94% 

ผูที่ไดรับจัดสรร PP (1,150,000,000 หุน)         

1. นางดาราณีอัตตะนันทน - - 500,000,000  24.27% 

2. UOB Kay Hian Private Limited -  - 250,000,000  12.13% 

3. นางมธุรส โลจายะ -  - 150,000,000  7.28% 

4. นายภูวสิษฎเชฎฐอุดมลาภ -  - 100,000,000  4.85% 

5. นายทัศนัยสุทัศน ณ อยุธยา -  - 50,000,000  2.43% 

6. นายไพโรจนศิริรัตน -  - 50,000,000  2.43% 

7. นางสาววีรวัลยเซี่ยงวอง -  - 50,000,000  2.43% 

รวม 900,000,000  100.00% 2,060,580,100  100.00% 
* หมายเหตุ: มีการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 10,580,100 หุน 
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ทั้งนี้กลุมนักลงทุนที่เขามาใหมจํานวน 7 รายขางตนนั้น จะไมมีสวนรวมใดๆ ในการบริหารบริษัท และจะไมกระทบตอ

โครงสรางการบริหารเดิม 

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

   (ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล) 

                                                                                                                    กรรมการผูจัดการ
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เอกสารแนบทาย ก 

ชื่อ-นามสกุล 
ความสัมพันธกับกรรมการ/ 
ผูบริหาร/ ผูถือหุนของบริษทั

และบริษัทยอย 

มีการถือหุนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเกิน 5% 

อาชีพ / ตําแหนง ชวงเวลา บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางดาราณี อัตตะ
นันทน 

ไมมี 
EVER – 20.20% 

SUPER – 6.73% 
กรรมการ ปจจุบัน 

บริษัท อุตสาหกรรมเกลือ

บริสุทธิ์ จํากัด 
จําหนายเกลือบริสุทธิ์ 

2. UOB Kay Hian 
Private Limited 

ไมมี THIF – 10.69% - - - สถาบันทางการเงิน 

3. นางมธุรส โลจายะ ไมมี ไมมี ผูพิพากษาสมทบ ปจจุบัน - - 

4. นายทัศนัย สุทัศน ณ 
อยุธยา 

ไมมี ไมมี กรรมการ ปจจุบัน 
บริษัท ซูเปอร เอ็นเนอรยี กรุป 

จํากัด 
ธุรกิจผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน 

ผูจัดการฝายจัดซื้อ 2555 – ปจจุบัน บริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํากัด 
ทําธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นที่

เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 5. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดม
ลาภ 

ไมมี ไมมี 

กรรมการ 2553 – ปจจุบัน บริษัท โรจนเดช ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟา แอร 

ปะปา 

กรรมการ 2557 
บริษัท โรจนเดช ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด 
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟา แอร 

ปะปา 
6. นายไพโรจน ศิริรัตน ไมมี ไมมี 

กรรมการผูจัดการ 2556 – ปจจุบัน บริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํากัด ทําธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นที่

เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

7. นางสาววีรวัลย เซี่ยง
วอง 

ไมมี ไมมี นักลงทุนอิสระ - - - 

 


