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ที่  GENCO 048/2558 

 วันที่  20 กุมภาพันธ 2558 
 
 

เรื่อง ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมกรณีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํา (ชี้แจงเพิ่มเติม) 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
           บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใครขอชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัดจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยนักลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี ้

รายชื่อนักลงทุน การมีสวนรวมในการบริหารของบริษัทฯ 

1. นางดาราณี อัตตะนันทน ไมมี 

2. UOB Kay Hian Private Limited/1 ไมมี 

3. นางมธุรส โลจายะ ไมมี 

4. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา ไมมี 

5. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ ไมมี 

6. นายไพโรจน ศิริรัตน ไมมี 

7. นางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง ไมมี 
/1 UOB Kay Hian Private Limited เปนบริษัทหลักทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปรและมี

สํานักงานใหญตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร UOB Kay Hian Private Limited เกิดจากการควบรวมของบริษัทหลักทรัพยใน

สิงคโปรจํานวน 8 แหง ประกอบดวย Kay Hian, UOB Securities, RHB-Cathay Securities, OUB Securities, Grand 

Orient Securities, J M Sassoon, Millennium Securities และ Credit Suisse First Boston โดย UOB Kay Hian Private 

Limited จะเนนใหบริการลูกคาทางดานการลงทุนในตลาดทุนของประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยมี UOB-Kay 

Hian Holdings Limited (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SGX)) ซึ่งเปนบริษัทแมถือหุนอยู 100% การตัดสินใจเขา

มาลงทุนในบริษัทฯ เกดิขึ้นจากการตัดสินใจและเปนการลงทุนของ UOB Kay Hian Private Limited เอง ซึ่งที่ผานมา UOB 

Kay Hian Private Limited เคยลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรายอื่นมาแลว นอกจากนี้ 

UOB Kay Hian Private Limited ยังไดใหความสนใจและเคยลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการกําจัดขยะ อาทิเชน บริษัท โปร

เฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ การเขาลงทุนของ UOB Kay Hian Private Limited ดังกลาวจะไม

กอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) กับบริษัทหลักทรัพย ยโูอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) แตอยางใด เนื่องจากทั้ง 2 บริษัท ไมมีความเกี่ยวของกันในเรื่องของนโยบายการลงทุน และการทําหนาที่เปนที่

ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สําหรับการเขาทําธุรกรรมการเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เปนเพียงการชวยเหลือบริษัทในสวนของการ

จัดเตรียมเอกสารและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดเทานั้น 
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 อนึ่ง จากการพูดคุยและเจรจากับนักลงทุนที่จะเขามาลงทุนในหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ รับรองวานักลงทุนแต

ละรายจะไมเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัทฯ และจะไมมีการสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการหรือผูบริหารของ

บริษัทฯ 

  
2. ขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการหามขายหุนโดยบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน 

บริษัทฯ จะเขาทําขอตกลงกับนักลงทุนแตละรายที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ("บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน") โดย

มีขอกําหนดหามมิใหบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนโอน ขาย หรือจําหนายจายโอนดวยประการอื่น ซึ่งหุนที่ไดรับการจัดสรร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ กําลังอยูระหวางการเจรจาขอกําหนดและเงื่อนไขของการหามจําหนายหุนกับ

บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนเปนอยางดีจากบุคคลที่ไดรับ

การจัดสรรหุน บริษัทฯ คาดวาการเจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จกอนการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 5 

มีนาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงรายละเอียดของขอตกลงดังกลาวใหผูถือหุนทราบผานทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตอไป 

 
3. เหตุผลที่บริษัทฯ ระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดโดยไมเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมดวย 

เหตุผลที่บริษัทฯ เลือกวิธีการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดโดยไมเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ดวย เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา การระดมทุน

ในครั้งนี้เปนการระดมทุนในสัดสวนที่คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนเดิมของ 

บริษัทฯ (ประมาณ 1 เทาของทุนจดทะเบียนเดิม) ดังนั้น บริษัทฯ ตองมั่นใจวาวิธีการระดมทุนที่บริษัทฯ เลือกจะสามารถทําให

บริษัทฯ ไดรับเงินในจํานวนที่ตองการ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและสภาวะตลาดเงินทุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีความผันผวนสูง ทําใหมี

ความไมแนนอนวา เมื่อบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ผูถือหุนเดิมจะใชสิทธิซื้อหุนในจํานวน

มากนอยเพียงใด และบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดตามที่คาดไวหรือไม ประกอบกับการหารือกับตวัแทนของกระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัทฯ บริษัทฯ เขาใจวา หากบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน

เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) กระทรวงอุตสาหกรรมจะไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนได ทั้งนี้เนื่องจาก

กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานราชการ การลงทุนในบริษัทฯ เพิ่มเติมจําเปนตองมีการตั้งงบประมาณไวเปนการลวงหนา 

นอกจากนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมและใหแกบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวกันจะใชระยะเวลาใน

การดําเนินการมากกวาการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดเพียงอยางเดียว ซึ่งหากเสนอขายแกผูถือหุน

เดิมขั้นตอนการเสนอขายจะใชระยะเวลายาวนานกวาวิธีเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดประมาณ 1 เดือน และหากมีหุนเหลือ

จากการจัดสรรใหผูถือหุนเดิมนั้น ทางบริษัทฯ จะตองนําไปจัดสรรตอใหแกบุคคลในวงจํากัด หรือวนจัดสรรตอใหแกผูถือหุน

เดิม ซึ่งจะมีผลจะทําใหระยะเวลาการจองซื้อยาวนานขึ้นกวาเดิมอีก ซึ่งกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบตอแผนการและ

ระยะเวลาการใชเงินของบริษัทฯ ได ดังนี้ หากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนทําใหบริษัทฯ ไมไดจํานวนเงินตามที่คาดไวหรือลาชา

ออกไป อาจจะสงผลกระทบตอโครงการของบริษัทฯ แผนการดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงินของ

บริษัทฯ ได 
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นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ วางแผนจะเขาไปลงทุนนั้นจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนในจํานวนมากพอสมควร โดยเฉพาะ

โครงการที่เกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก ประกอบกับความจําเปนที่บริษัทฯ จะตองมีแหลงเงินทุนที่แนนอนและในจํานวนที่

เพียงพอเพื่อแสดงใหพันธมิตรทางธุรกิจและคูคาของบริษัทฯ เห็นวา บริษัทฯ มีศักยภาพและความพรอมทางการเงินสําหรับ

การเขาทําธุรกรรมและการลงทุนในโครงการตางๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจและคูคาของบริษัทฯ ได ดังนั้น เมื่อพิจาณาเหตุผล

ดังกลาวขางตน บริษัทฯ จึงเห็นวาการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดจะสามารถชวยใหบริษัทฯ 

เขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไดเงินระดมทุนในจํานวนที่ตองการ  

ในสวนของราคาเสนอขายนั้น ทางบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลว โดยคํานึงถึงผูถือหุนรายยอยเปนหลัก ทั้งนี้ในขณะที่

เริ่มเจรจากับบุคคลที่ไดรับจัดสรรหุน (ประมาณไตรมาสที่ 4 ของป 2557) ราคาเสนอขายหุนเพิ่มดังกลาวไมถือเปนราคาต่ํา

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย

หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา("กฎระเบียบที่เกี่ยวของ") 

เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนกับราคาหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในชวงเวลาดังกลาวนั้น หุนของบริษัทฯ 

มีการซื้อขายกันอยูที่ระดับราคา 1.20-2.00 บาท (ชวงเดือนตุลาคม – ตนเดือนธันวาคม 2557) ซึ่งตอมาระดับราคาหุนของ

บริษัทฯ ไดปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท กลาวคือ วันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนั้น จึงทําใหราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนกลายเปนราคาต่ําตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวของขางตน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 2,300,000,000 บาท ไปใชลงทุนใน

โครงการตางๆ ดังตอไปนี้ 

o เงินจํานวน 300 ลานบาท บริษัทฯ จะนําไปชําระคืนหนี้เงินกูในบางสวนหรือทั้งหมดที่จะครบกําหนดในป 2558 และ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ (โดยหนี้เงินกูบางสวนจะครบกําหนดชําระภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 

ซึ่งมีจํานวนประมาณ 100 ลานบาท) 

o เงินจํานวน 1,000 ลานบาทจะใชเปนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทฯ ไดมีการลงทุนโดย

บริษัทฯ เอง และผานบริษัทยอย (บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยู 100%) ภายใน 12 เดือน

นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยเงินที่ไดรับจะนําไปพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่จังหวัด

นนทบุรี ชื่อโครงการบีลีฟ (เฟส 2) ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมขนาด 8 ชั้น จํานวน 5 อาคาร ทั้งหมด 700 ยูนิต 

โดยบริษัทฯ มีแผนจะเริ่มดําเนินการกอสรางภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) 

o เงินจํานวน 1,000 ลานบาทจะใชเปนเงินลงทุนหรือรวมทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงาน

ขยะหรือพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโนมที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถสราง

รายไดและเพิ่มผลกําไรใหแกบริษัทฯ ไดในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดวามีความจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนกอนแรก

เพื่อลงทุนในโครงการดังกลาวขางตนภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังอยูระหวาง

การเจรจาและยังไมไดขอสรุป ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดในทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อเปนการปองกันผลกระทบตอ
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ราคาหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปดเผยขอมูลและรายละเอียดของโครงการดังกลาวจนกวาการ

เจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จ  หากมีความชัดเจนบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป อนึ่ง หากบริษัทฯ จะตัดสินใจดําเนินการหรือลงนามในขอตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่

เกี่ยวกับโครงการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชมุผูถือหุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขาย

เปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ตอไป 

4. การประกอบธุรกิจที่แขงขันกนักับธุรกิจของบริษัทฯ โดยนกัลงทุน 

อางอิงจากการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท เอเวอรแลนด จํากัด (มหาชน) (“EVER”) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 คุณ

ดาราณี อัตตะนันทน มีการถือหุนใน EVER จํานวน 436,044,173 หุน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20.20 ทั้งนี้ EVER และ

บริษัทยอยมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยสามารถแบงการดําเนินธุรกิจหลักได 3 ประเภท คอื 1. 

ธุรกิจจัดสรรที่ดินและสรางบานเพื่อขาย 2. ธุรกิจอาคารชุดเพื่อขาย และ 3. ธุรกิจรับบริหารโครงการ โดยรายไดหลักของบริษัท 

EVER มาจากการขายหองชุดพักอาศัยเปนสวนใหญ ซึ่งทําเลที่ตั้งของโครงการสวนใหญจะอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว

หลักของประเทศไทย อาทิเชน จังหวัดเขียงใหม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) อยางไรก็ดี ในสวนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการพัฒนาที่ดินในแถบชานเมือง ซึ่งจะเนนทําเลที่ตั้งที่ใกลกับทําเลคาขาย โดย

สวนใหญจะตั้งอยูในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ จึงเปนลูกคาคนละกลุมกับ

ของ EVER ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีความเห็นวา ธุรกิจของบริษัทฯ และ EVER ไมไดมีการแขงขันกันโดยตรง 

นอกจากนี้ เนื่องจากสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ของคุณดาราณีภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับ

สัดสวนการถือหุนใน EVER ดังนั้น จึงทําใหไมมีเหตุจูงใจในการเปลี่ยนถายผลประโยชนระหวางบริษัทฯ และ EVER 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

  (ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล) 

                                  กรรมการผูจัดการ 

 

 

 

 


