
 

  

 

ที่  GENCO  131/2558 
 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
 

เรื่อง แจงการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหมของบริษัท 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 

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

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  โดยจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกนักลงทุนจํานวน 7 ราย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได

กําหนดตามที่เห็นสมควร ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 2,300,000,000 บาท และไดอนุมัติการมอบอํานาจ

ใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการใน

เรื่องที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว   เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดที่

เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว ตามที่ไดแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแลวนั้น 

 

 ตอมาบริษัทไดรับหนังสือแจงจากนักลงทุนจํานวน 5 ราย แจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงการเขาลงทุนซื้อหุน

เพิ่มทุนใหมของบริษัทลดลงเปนจํานวน 783,000,000 หุน คิดเปนมูลคา 1,566,000,000 บาท เนื่องจากแผนการลงทุนไดรับ

ผลกระทบจากขอกําหนดเรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยกําหนดระยะเวลาการหามขายหุน

ทั้งหมด (Silent Period) สําหรับผูลงทุนที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาดเปนเวลา 1 ป  นับแตวันที่หุนเขาทําการซื้อขาย 

 

 ดังนั้น เพื่อใหแผนการระดมทุนของบริษัทเปนไปตามแผนงานเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติในการประชุม 

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให     

นักลงทุนรายใหมเขาทําการจองซื้อ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
 



นักลงทุน จํานวนหุน
จัดสรรเดิม 

(หุน) 

จํานวนหุน
จัดสรรใหม 

(หุน) 

จํานวนหุน 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน
ท่ีจัดสรรท้ังหมด

จํานวน  
1,150,000,000 หุน 

รอยละของจํานวนหุน
ท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดภายหลังการ
เพ่ิมทุนจํานวน 

2,147,795,694 หุน 

1.นางดาราณี อัตตะนันทน 500,000,000 22,000,000 -478,000,000 1.913% 1.024% 

2. UOB Kay Hian Private  

   Limited 

250,000,000 250,000,000 0 21.739% 11.640% 

3. นางมธุรส โลจายะ 150,000,000 45,000,000 -105,000,000 3.913% 2.095% 

4. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ 100,000,000 0 -100,000,000 0% 0% 

5. นายทัศนัย สุทัศน ณอยุธยา 50,000,000 0 -50,000,000 0% 0% 

6. นายไพโรจน ศิริรัตน 50,000,000 0 -50,000,000 0% 0% 

7. นางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง 50,000,000 50,000,000 0 4.348% 2.328% 

8. บจ.ซุปเปอร เอิรธ เอนเนอรยี  0 350,000,000 350,000,000 30.435% 16.296% 

9. บมจ. ไทยพัฒนาโรงงาน 

    อุตสาหกรรม * 

0 350,000,000 350,000,000 30.435% 16.296% 

10.นายเทิดไท เทพสุทิน 0 40,000,000 40,000,000 3.478% 1.862% 

11.นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 0 25,000,000 25,000,000 2.174% 1.164% 

12.นางสาวรัตนา เอื้อเสริมพงศ 0 12,000,000 12,000,000 1.043% 0.559% 

13.นายวรรณะ พรหมฉวี  0 6,000,000 6,000,000 0.522% 0.279% 

รวมท้ังหมด 1,150,000,000 1,150,000,000 0 100.000% 53.543% 

หมายเหต ุ *  บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม อยูระหวางการพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะ 

 ทราบผลการพิจารณาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 

ขอมูลเกี่ยวกับนักลงทุนรายใหม 
 

1.  บริษัท ซุปเปอร เอิรธ เอนเนอรยี จํากัด 
ที่ตั้ง: 223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ 

วันจดทะเบียนจัดตั้ง: 16 มกราคม 2558 

ประกอบธุรกิจ: ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานชีวมวล 

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว: 5,000,000 บาท 

โครงสรางผูถือหุน: บริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี กรุป จาํกัด ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย  

  บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 100 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม: นายจอมทรัพย โลจายะ 

ความสัมพันธกับบริษัท: ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง และไมมีความสัมพันธใดๆกับบริษัท 

หลักเกณฑ/เหตุผลในการจัดสรร: เปนนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะ 

  ยาวได และเปนการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะใหคําแนะนํา และสงเสริมการ 

  ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 



2.  บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้ง: 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

วันจดทะเบียนจัดตั้ง: 11  พฤศจิกายน  2520 

ประกอบธุรกิจ: พัฒนาที่ดินประเภทนิคมอุตสาหกรรม และกอสรางโรงงานสําเร็จรูปมาตรฐานเพื่อขาย 

  และใหเชาในเขตโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตสงเสริมอุตสาหกรรม ทั้ง 

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และลงทุนในธุรกิจอาคารเชาสํานักงาน และกอสราง 

  คอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัย ในบริเวณยานธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียน: 1,914,911,170 บาท 

ทุนชําระแลว: 1,283,501,405 บาท 

โครงสรางผูถือหุน: 1. นายอภิชัย เตชะอุบล  268,038,875 หุน รอยละ 20.88 

  2. นางชลิดา เตชะอุบล  194,199,772 หุน รอยละ 15.13 

  3. นายกฤตวัฒน เตชะอุบล     43,995,000 หุน รอยละ  3.43 

  4.  นายโชติวิทย เตชะอุบล       40,529,959 หุน รอยละ  3.16 

  5. นายชัยรัตน โกวิทจินดาชัย  33,120,000 หุน รอยละ 2.58 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม: นายกัมพล ติยะรตัน และนายอนุกูล อุบลนุช 

ความสัมพันธกับบริษัท: ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท 

หลักเกณฑ/เหตุผลในการจัดสรร: เปนนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะ 

  ยาวได และเปนการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะใหคําแนะนํา และสงเสริมการ 

  ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
3. นายเทิดไท เทพสุทิน 
อาชีพ: ผูบริหาร บริษัท เทิดไทแอนดโค จํากัด ซึ่งเปนผูรับเหมากอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานใน 

  ประเทศไทย 

ความสัมพันธกับบริษัท: ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท รวมถึงไมไดประกอบธุรกิจ 

  ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท 

หลักเกณฑ/เหตุผลในการจัดสรร: เปนนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะ 

  ยาวได  
 
4. นางสาววิชุดา วาณิชยพงศ 
อาชีพ: กรรมการผูจัดการ บริษัท โตโยตากรุงเทพยนต ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 

  และกรรมการผูจัดการ บริษัท จี.เอฟ.เอช (ประเทศไทย) จํากัด  

ความสัมพันธกับบริษัท: ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท รวมถึงไมไดประกอบธุรกิจ 

  ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท 

หลักเกณฑ/เหตุผลในการจัดสรร: เปนนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะ 

  ยาวได  
 



5.  นางสาวรัตนา เอื้อเสริมพงศ 
อาชีพ: ผูบริหาร บริษัท ไทยแลนด แอนทราไซท จํากัด ซึ่งเปนผูนําเขาถานหินจากตางประเทศ 

ความสัมพันธกับบริษัท: ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท รวมถึงไมไดประกอบธุรกิจ 

  ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท 

หลักเกณฑ/เหตุผลในการจัดสรร: เปนนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะ 

  ยาวได  

 
6.  นายวรรณะ พรหมฉว ี
อาชีพ: ผูบริหาร บริษัท เงินงาม จํากัด ซึ่งเปนผูรับเหมากอสรางปมน้ํามัน ปตท.ทั่วประเทศ 

ความสัมพันธกับบริษัท: ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท รวมถึงไมไดประกอบธุรกิจ 

  ในลักษณะเดียวกนักับบริษัท 

หลักเกณฑ/เหตุผลในการจัดสรร: เปนนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะ 

  ยาวได  

 
กําหนดการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด 
 เปนไปตามความตองการในการใชเงินทุนเพื่อการขยายงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการพิจารณาเกี่ยวกับ

รายละเอียดโครงการลงทุน คาดวาจะสามารถสรุปรายละเอียดตางๆ ไดภายในเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ 

 
เงื่อนไขหรือขอตกลงอื่นกับบุคคลในวงจํากัดที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 ใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

พิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 ซึ่งกําหนดวาหามบุคคลที่

ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายความวา 

ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกันแตไมเกิน 
15 วันทําการติดตอกันกอนวันแรกที่มีการเสนอขายหุน) นําหุนที่ไดรับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายในกําหนด

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนในสวนเพิ่มทุนดังกลาวทําการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถทยอยขายหุนที่ถูกส่ังหามขายได

ในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกส่ังหามขาย 

 

 ทั้งนี้ตามที่บริษัทไดทําขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการหามขายหุนโดยสมัครใจกับนักลงทุนเดิมไวนั้น (ตามขาวแจง

ตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558) เงื่อนไขดังกลาวจะไมมีผลผูกพันไปยังนักลงทุนรายใหม เหตุผลเนื่องจากตอนที่

บริษัทเขาเจรจากับนักลงทุนรายใหม เปนการเจราจาบนพื้นฐานของหลักเกณฑที่ประกาศใชใหมของตลาดหลักทรัพย  

แหงประเทศไทย  สวนนักลงทุนกลุมเดิมยังคงยอมรับในเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการหามขายหุนโดยสมัครใจที่เคยทํา

ขอตกลงไวกับบริษัทในสัดสวนเดิมดวยเชนกัน 
 
 
 
 



 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                           

 

                                                    (ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)   

                                                                            กรรมการผูจัดการ  

 


