
 
 

 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม 2558 
ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 

 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210   
 เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรอืง ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ 
โดยมีกรรมการ ที่ปรึกษา และผูบริหารที่เขารวมประชุม ดังนี้ 

 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เขารวมประชุม 
  ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
  ดร.พสุ   โลหารชุน  รองประธานกรรมการ 
  พลอากาศตรี โฆษก  ประคองทรัพย  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  กรรมการ 
  นายอัศวิน  วิภูศิริ   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO 
  ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
  นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ   กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
  นายถวิล ไพรสณฑ  ที่ปรึกษากรรมการ 
 
 รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม 
  นางสาววลัยพร ไวกา  ผูจัดการสายงานการจัดการองคกรกลางและ 
       เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
  นางนิตยารัตน เองฉวน   ผูจัดการสวนบัญชี 
 
 กอนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร เจาหนาที่ขายอาวุโส ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการของบริษัทฯ และผูบริหารที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏขางตน จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้ 
 การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 รายสามารถออกเสียงในแตละวาระวา 
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได 
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 การลงมติในแตละวาระใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจาหนาที่จะเก็บบัตรเพื่อนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สําหรับผูถือหุนที่
เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่นําเสนอ ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตขอใหสงคืนบัตร
สวนที่เหลือแกเจาหนาที่ภายหลังการประชมุเสร็จส้ิน 
 ตอจากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมผูถือหุน และแจงใหที่ประชุมฯ ทราบ
วา ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 1,080,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
1,080,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวนทั้งส้ิน 910,580,100 บาท โดยมีผูถือหุนเขา
รวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน รวมท้ังส้ิน 121 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 
472,710,513 หุน คิดเปนรอยละ 51.9 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ จึงขอเปดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 
 ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งไดจัดประชุมไป 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยทางบริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุม และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด 
พรอมทั้งไดเผยแพรสําเนารายงานการประชุมดังกลาวทางเว็บไซตของบริษัทแลว โดยไมปรากฏวามีผูใดคัดคานหรือขอ
แกไขใดๆ   จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังมี
รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในส่ิงที่สงมาดวย 1 
 นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน แจงขอบันทึกแกไขชื่อของตนในรายงานการประชุมโดยเปลี่ยนจาก “ฮั้วใช” 
เปน “ฮั้งใช”  
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน แจงวาในหนังสือเชิญประชุมไมมีที่อยูของบริษัทฯ 
ระบุไว จึงขอใหทางบริษัทฯ แกไขในครั้งตอไปดวย 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติมอีก 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กลาววา ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,080,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,230,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement หรือ PP) 
อันไดแก 
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(1) นางดาราณี อัตตะนันทน    
(2) UOB Kay Hian Private Limited    
(3) นางมธุรส โลจายะ    
(4) นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ    
(5) นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา    
(6) นายไพโรจน ศิริรัตน    
(7) นางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง    

 หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร ดังที่จะกลาว
ตอไปในวาระที่ 4      
 อยางไรก็ดี เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุนใหมจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,080,000,000 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 2,230,000,000 บาท คิดเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามรายชื่อที่ไดเสนอขางตน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะ 
กรรมการบริษัทฯ จะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร 
 

 จากนั้นประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 
  นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ตัวแทนสมาคมผูถือหุนไทย กลาววา เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2558 ทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทําหนังสือไปยังบริษัทจดทะเบียน และสมาคมผูถือหุนไทย สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ PP ในราคาต่ํา และเรื่อง Silent Period ซึ่งปจจุบันเรื่องดังกลาวไดถูกโอนไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เพ่ือออกกฎเกณฑรองรับแลว และแจงวาการเพ่ิมทุนแบบ 
PP โดยไมนําเสนอใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering หรือ RO) เปนการขายหุนในราคาที่ผูถือหุนรายยอยรายเดิม
เสียเปรียบ  ตลาดหลักทรัพยกําลังเพงเล็งการออก PP ราคาต่ํา เมื่อผูได PP ไปขายในกระดานทําใหเกิดความเสียหาย
แกผูถือหุนเดิม ชมรมผูถือหุนไทยจึงขอเปนตัวแทนผูถือหุนรายยอยสอบถามวาบริษัทฯ คิดอยางไรจึงไดออกหุนแบบ PP 
ในราคาต่ําขนาดนี้ อยากทราบถึงเหตุผลความจําเปน   
 ผูบริหาร กลาววาจะมีการชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด และหลักเกณฑในการกําหนด
ราคาเสนอขาย ซึ่งผูบริหารจะนําเสนอใหรับทราบในวาระที่ 4 ตอไป 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
 แตเนื่องจากกอนการลงคะแนนในวาระนี้ มีผูถือหุนไดลงทะเบียนเพ่ิมจํานวน 24 ราย ทําใหมีจํานวนหุนที่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมอีก 7,233,601 หุน ดังนั้นจึงมียอดผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองรวม 62 ราย และ
มอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 83 ราย รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 145 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 479,944,114 
หุน 
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 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
1,150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,080,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,230,000,000 
บาท คิดเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย           445,208,383 เสียง คิดเปนรอยละ   92.76 
ไมเห็นดวย        34,735,731 เสียง คิดเปนรอยละ   7.24 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน  
 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กลาววา เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ขางตน 
บริษัทฯ จําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทน 

      “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 - -” 

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชมุฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  
ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 - -” 
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ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย         445,516,293 เสียง คิดเปนรอยละ   92.83 
ไมเห็นดวย     34,179,821 เสียง คิดเปนรอยละ   7.12 
งดออกเสียง 248,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.05 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กลาววาสืบเนื่องจากการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหมีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 
1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกนักลงทุนตามรายชื่อที่ปรากฏดานลางนี้ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯจะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร 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 การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ไมเปนการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่งหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
 อนึ่ง การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกนักลงทุนตามที่ระบุขางตน ถือเปนการเสนอขายหุนที่
ออกใหมในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา 
กลาวคือ เปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ผูถือหุนโปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในสารสนเทศสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 และขอมูล
เพ่ิมเติมกรณีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในราคาต่ําในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3   
 ดังนั้น การเสนอขายหุนที่ออกใหม ในราคาต่ําดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคานการ
เสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําดังกลาว 
 
 
 



 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558                                                       

 

6 

 

 
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด 
 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวนไมเกิน 50 ราย และมี
วงเงินขั้นต่ําในการเขารวมลงทุนไมตํ่ากวา 50,000,000 บาท โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพดาน
เงินทุน ซึ่งจะชวยใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น และมีเม็ดเงินเพ่ือนําไปลงทุนตอยอดธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังคํานึงถึงความรูและประสบการณของนักลงทุน รวมถึงการชวยเชื่อมตอและสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจอันดี (Business Connection) กับนักลงทุนในแวดวงธุรกิจตางๆ อันจะชวยสรางโอกาสใหกับบริษัทฯในการขยาย
ฐานธุรกิจไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโนมที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัทฯไดในอนาคต 
 นอกจากนี้การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนทั่วไปนั้น มีขั้นตอนที่มากกวาและใหระยะเวลาใน
การดําเนินการนาน ทั้งยังมีคาใชจายที่สูง 
 อนึ่ง การระดมทุนโดยการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ําใหแกบุคคลในวงจํากัดถือเปนวิธีการระดมทุน
ที่เหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทฯมีนักลงทุนที่มีศักยภาพและความพรอมในดานเงินลงทุนที่ชัดเจน และสามารถ
ตอบสนองตอแผนการระดมทุนของบริษัทฯได  
 บริษัทฯ มีความเห็นวาการเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเพิ่มทุนในสัดสวนที่คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุน
จดทะเบียนเดิม ดังนั้น บริษัทฯตองมั่นใจวาวิธีการระดมทุนที่บริษัทฯเลอืกจะสามารถทําใหบริษัทฯไดรับเงินในจํานวนที่
ตองการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและสภาวะตลาดเงินทุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีความผันผวน
สูง ทําใหมีความไมแนนอนวา เมื่อบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ผูถือหุนเดิมจะใชสิทธิซื้อ
หุนในจํานวนมากนอยเพียงใด และบริษัทฯจะสามารถระดมทุนไดตามที่คาดไวหรือไม 
 ประกอบกับการหารือกับตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัทฯ 
บริษัทเขาใจวาหากบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม
สามารถใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุนได ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานราชการ   การลงทุนในบริษัทฯ 
เพ่ิมเติมจําเปนตองมีการตั้ง  งบประมาณไวเปนการลวงหนา  
 ทั้งนี้ การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมและใหแกบุคคลในวงจํากัดในคราวเดียวกันจะใช
ระยะเวลาในการดําเนินการมากกวาการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดเพียงอยางเดียว ซึ่งหากเสนอ
ขายแกผูถือหุนเดิมขั้นตอนการเสนอขายจะใชระยะเวลายาวนานกวาวิธีเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดประมาณ 1 เดือน 
และหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหผูถือหุนเดิมนั้น ทางบริษัทฯจะตองนําไปจัดสรรตอใหแกบุคคลในวงจํากัด หรือวน
จัดสรรตอใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งจะมีผลทําใหระยะเวลาการจองซื้อยาวนานขึ้นกวาเดิมอีก ซึ่งกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบตอแผนการและระยะเวลาการใชเงินของบริษัทฯได ดังนี้ หากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนทําใหบริษัทฯไมไดจํานวน
เงินตามที่คาดไวหรือลาชาออกไป อาจจะสงผลกระทบตอโครงการของบริษัทฯแผนการดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ 
ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได 
 นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯวางแผนจะเขาไปลงทุนนั้นจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนในจํานวนมาก
พอสมควร โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับพลังงานทางเลือก ประกอบกับความจําเปนที่บริษัทจะตองมีแหลงเงินทนุที่
แนนอนและในจํานวนที่เพียงพอเพื่อแสดงใหพันธมิตรทางธุรกิจและคูคาของบริษัทฯเห็นวา บริษัทฯมีศักยภาพและความ
พรอมทางการเงินสําหรับการเขาทําธุรกรรมและการลงทุนในโครงการตางๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจและคูคาของบริษัทฯได   
ดังนั้น เมื่อพิจาณาเหตุผลดังกลาวขางตน บริษัทฯจึงเห็นวาการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัดจะสามารถชวยใหบริษัทฯเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และไดเงินระดมทุนในจํานวนที่
ตองการ 
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 จํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บริษัทฯคาดวาจะไดรับเงินจํานวน 2,300,000,000 บาท ภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับมติจากการประชุม
ผูถือหุน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใชเงินเพ่ิมทุนดังนี้ 

• เงินจํานวน 300 ลานบาท บริษัทฯ จะนําไปชําระคืนหนี้เงินกูในบางสวนหรือทั้งหมดที่จะ 
  ครบกําหนดในป 2558 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ (โดยหนี้เงินกูบางสวนจะ 
  ครบกําหนดชําระภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 100 ลานบาท) 

• เงินจํานวน 1,000 ลานบาท จะใชเปนเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่ทางบริษัทฯ 
ไดมีการลงทุนโดยบริษัทฯเองและผานบริษัทยอย (บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุนอยู 100%) ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยเงิน
ที่ไดรับจะนําไปพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่จังหวัดนนทบุรี ชื่อโครงการบีลีฟ (เฟส 2)  
ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมขนาด 8 ชั้น จํานวน 5 อาคาร ทั้งหมด 700 ยูนิต โดยบริษัทฯ มี
แผนจะเริ่มดําเนินการกอสรางภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) 

• จํานวน 1,000 ลานบาท จะใชเปนเงินลงทุนหรือรวมทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการจัดการ 
 ส่ิงแวดลอม พลังงานขยะหรือพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโนมที่จะ 
 ไดรับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถสรางรายไดและเพ่ิมผลกําไรใหแกบริษัทฯ ไดในอนาคต โดย 
 บริษัทฯ คาดวามีความจําเปนที่จะตองใชเงินลงทุนกอนแรกเพื่อลงทุนในโครงการดังกลาวขางตน 
 ภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาวยังอยูระหวางการเจรจาและยัง 
 ไมไดขอสรุป ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนสูงสุดในทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ือเปนการปองกัน 
 ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปดเผยขอมูลและรายละเอียดของ 
 โครงการดังกลาวจนกวาการเจรจาจะดําเนินการแลวเสร็จ  หากมีความชัดเจนบริษัทฯ จะแจงให 
 ผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป อนึ่ง หากบริษัทฯ  
 จะตัดสินใจดําเนินการหรือลงนามในขอตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการดังกลาวขางตน  
 บริษทัฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามประกาศ 
 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่ 
 เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา 
 หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ตอไป 
 
 หลักเกณฑในการกําหนดราคาเสนอขาย 
 บริษัทฯ ไดพิจารณากรอบราคาเสนอขายหุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงทางบัญชีและการเงิน
ของบริษัทฯ และราคาตลาดกอนวันที่ 21 มกราคม 2558 และเห็นวาการกําหนดราคาเสนอขายหุนที่ออกใหมที่ 2 บาทตอ
หุน ซึ่งเปนราคาที่เกิดจากการเจรจาระหวางบริษัทฯและนักลงทุนนั้น เปนราคาที่เหมาะสมแลว เนื่องจากราคาดังกลาว
เปนราคาที่สูงกวามูลคาทางบัญชีของบริษัทฯถึง 1.61 เทา เมื่อเทียบกับมูลคาทางบัญชีของบริษัทฯที่แสดงในงบการเงิน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีมูลคา 1.24 บาทตอหุน  
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 สําหรับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท) ซึ่งมี
มูลคาเทากับ 4.17 บาทนั้น เปนราคาที่ไมสามารถสะทอนผลประกอบการที่แทจริงของบริษัทฯได  และอาจเปนราคาที่สูง
กวาราคาที่แทจริงของหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลประกอบการสะสมทั้ง 3 ไตรมาสในป 2557 ของ 
บริษัทฯ จะเห็นไดวาบริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 3.43 ลานบาท   
 นอกจากนี้การกําหนดราคาเสนอขายหุนที่ 2 บาท เนื่องจากในขณะที่เริ่มเจรจากับบุคคลที่ไดรับจัดสรรหุน 
(ประมาณไตรมาสที่ 4 ของป 2557) ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมดังกลาวไมถือเปนราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการ
กําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา("กฎระเบียบที่เกี่ยวของ") เนื่องจากเมื่อ
เปรียบเทียบราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนกับราคาหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในชวง เวลาดังกลาวนั้น หุนของบริษัทฯ มีการ
ซื้อขายกันอยูที่ระดับราคา 1.20-2.00 บาท (ชวงเดือนตุลาคม – ตนเดือนธันวาคม 2557) ซึ่งตอมาระดับราคาหุนของ
บริษัทฯ ไดปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญ 
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ กลาวคือ วันที่ 21 มกราคม 2558 ดังนั้น จึงทําใหราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนกลายเปนราคาต่ําตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของขางตน 
 ดวยเหตุผลที่กลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา การกําหนดราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ 2 บาทตอหุน  ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดนั้นเปนราคาที่เหมาะสมแลว และการเสนอขายหุน
สามญัเพ่ิมทุนในราคาต่ําของบริษัทฯในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และผูถือหุนของบริษัทฯ   
 เม็ดเงินที่จะไดจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุนที่ออกใหมในครั้งนี้จะสามารถชวยลดภาระและตนทุน
ทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนชวยสงเสริมฐานะทางการเงินและการเจริญเติบโตของบริษัทฯไดตอไปในอนาคต 
 และลาสุดจากการเจรจาระหวางฝายบริหารของบริษัทฯ กับบุคคลและนิติบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนทั้ง 7 ราย  เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนของบริษัทฯ จึงไดมีการทําขอตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการ
หามขายหุนกับบริษัทฯ โดยมีผูสมัครใจเขาทําขอตกลงตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

รายชื่อนักลงทุน จํานวนหุนท่ีไดรับ
การจัดสรร 

จํานวนหุนท่ีหาม
จําหนายระหวาง Silent 

Period/1 

จํานวนหุนคงเหลือท่ีสามารถ
จําหนายไดภายหลังจากการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

1. นางดาราณี อัตตะนันทน 500,000,000 440,000,000 60,000,000 
2. UOB Kay Hian Private Limited 250,000,000 - 250,000,000 
3. นางมธุรส โลจายะ 150,000,000 75,000,000 75,000,000 
4. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ 100,000,000 - 100,000,000 
5. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา 50,000,000 30,000,000 20,000,000 
6. นายไพโรจน ศิริรัตน 50,000,000 30,000,000 20,000,000 
7. นางสาววีรวัลย เซ่ียงวอง 50,000,000 - 50,000,000 
รวม 1,150,000,000 575,000,000 575,000,000 
รอยละของจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี
จัดสรรทั้งหมด 

100% 50% 50% 
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 ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนที่เขาทําขอตกลงกับบริษัทฯ หามทําการโอน ขาย หรือจําหนายจายโอน
ดวยประการอื่น ซึ่งหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ไดรับการจัดสรรบางสวนตามจํานวนที่ไดตกลงกันกับบริษัทฯ เปนระยะเวลา 180 
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาว ทั้งนี้เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว บุคคลที่เขาทําขอตกลง
กับบริษัทฯ จะสามารถทําการโอน ขาย หรือจําหนายจายโอนดวยประการอื่น ซึ่งหุนที่หามจําหนายไดทั้งจํานวน 
 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯจํานวน 1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามรายชื่อที่ไดเสนอขางตน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯจะได
กําหนดตามที่เห็นสมควร ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ิน 2,300,000,000 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณาและ
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
เรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ดวย ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและ
คลองตัว 
 (1) การกําหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุน ราคาเสนอขายของหุนที่ออกใหม การชําระคาหุน รวมถึง 
  รายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ตลอดจนการ 
  เขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการ 
  ใดๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (ถามี) 
 (2) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและ 
  เกี่ยวของกับ การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอประสานงาน และการยื่น 
  คําขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอ 
  หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอด 
  ถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ 
  เกี่ยวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว 
 (3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯบรรลุผล 
  สําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 
 

 จากนั้นประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม 
 

 นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ใหความเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนอัตราสวนดังกลาวนี้ ทําใหกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งถือหุนใหญอยู มีปญหาในเรื่องสัดสวนที่ลดลง จึงอยากสอบถามวาหากผูถือหุนใหญรายใหมใชสิทธิการ
ถือหุนเขามาเปนประธานกรรมการแทนทาน ทานประธานจะตอบคําถามนั้นอยางไร และไดแจงตอไปวา มีผูถือหุนราย
ยอยสอบถามในเรื่องระยะเวลาเพ่ิมทุนที่กระชั้นชิด จึงตองการถามวาผูบริหารของบรษิัทฯ ไมไดเตรียมการไวหรืออยางไร 
โดยแสดงความเห็นวาถาจัดประชุมผูถือหุนเดือนธันวาคมป 2557 เพ่ือขออนุมัติเพ่ิมทุนแบบ ROใหแกผูถือหุนเดิม 
หลังจากนั้นเหลือเทาไหรขายใหบุคคลในวงจํากัดไป ชวงขอตอของเวลา จะพอดีกับที่บริษัทฯ จะสามารถใชเงินได และให
ความเห็นวา จากประสบการณการประชุมผูถือหุนมาหลายบริษัท บางบริษัทมีการเพิ่มทุนในราคาที่ตํ่ากวาตลาดไมมาก 
เมื่อมีเหตุการณทําใหตลาดไมดี ราคาหุนปรับตัวลงไป ผูถือหุนที่มีการคุยกันวาจะเพ่ิมทุน กลับไมยอมชําระเงินแตยอม 
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เสียคาปรับทําใหบริษัทเหลานั้นเสียหาย และเห็นวาบริษัทฯ จะเสียหายแนนอนหากไมไดเงินกอน 2,000 กวาลานบาทนี้ 
จึงขอคําชี้แจงจากผูบริหารวา เหตุใดจึงใหการเพิ่มทุนครั้งนี้ดําเนินการอยางกระชั้นชิดโดยใชเรื่องระยะเวลามาเปนขออาง
กับผูถือหุนวามีความจําเปนตองเรงการเพิ่มทุนแบบ PP อยางนี้ 
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวา เหตุผลประการแรกที่บริษัทฯ ไมเลือกเพ่ิมทุนแบบ RO กอนที่
ตัดสินใจทํา PP เนื่องจากหากดูราคาหุนของบริษัทฯ ยอนหลังไปในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 จะเห็นวาราคาอยู  
ที่ประมาณ 1.20-2.00 บาท ประกอบกับเม็ดเงินที่บริษัทฯ จําเปนตองใชมีมูลคาคอนขางสูง 2,000 กวาลานบาท หาก
เทียบกับสัดสวนหุนเดิมที่ถืออยู กับการที่บริษัทฯ จะตองระดมทุนในราคา 2 บาท เพ่ือใหไดเม็ดเงิน 2,000 กวาลานบาท 
ในขณะที่ราคาหุนเวลานั้นอยูที่ราคาต่ํา ทําใหบริษัทฯ ไมมั่นใจวาผูถือหุนเดิมจะเพิ่มทุนในสวนตรงนี้ และจากการหารือ
กับกระทรวงอุตสาหกรรมผูถือหุนเดิม ทางกระทรวงไมไดมีงบประมาณรองรับไว ทําใหการ RO ครั้งนี้จะไมสําเร็จในการ
ระดมเม็ดเงินมาขยายธุรกิจ เมื่อการเพิ่มทุนแบบ RO มีความเสี่ยง บริษัทฯไมมั่นใจวาจะไดเม็ดเงินครบ  ซึ่งจะกระทบตอ
แผนงานในอนาคตของบริษัทฯได บริษัทฯจึงเลือกการเพิ่มทุนแบบ PP เพราะมั่นใจวาผูลงทุนใหมมีศักยภาพเพียงพอ 
บริษัทฯ จะสามารถไดเม็ดเงินครบตามกําหนดเวลา และจะสามารถดําเนินธุรกิจไดตามแผนที่วางไว 
 

 นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวารายชื่อผูที่ไดรับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน
ทั้ง 7 ราย ซึ่งขอมูลระบุวาไมมีการเกี่ยวโยงกันนี้ ไมเกี่ยวโยงกันอยางไร 
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวาทั้ง 7 รายเปนอิสระตอกัน 
 

 นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวาบริษัทฯ แนใจวาเปนอิสระตอกันหรือ 
และแจงถึงความเกี่ยวของของแตละรายดังนี้ (1) นางดาราณี อัตตะนันทน มีสามีชื่อพลโทพิพัฒนพงษ อัตตะนันทน เปน
แมของนางพฤภัทร ซึ่งมาแตงงานกับนายจอมทรัพย โลจายะ และนางดาราณี อัตตะนันทน ถือหุน EVER อยูรอยละ 
20.20 หรือ 436 ลานบาท ในขณะที่นายจอมทรัพย โลจายะ ถือหุน EVER อยูรอยละ 9.79 หรือ 211 ลานบาท (2) นาง
มธุรส โลจายะ เปนคูสมรสกับนายสวิจักร โลจายะ โดยนางมธุรส โลจายะเปนลูกสาวของนายมีชัย ฤชพันธ (3) นาย 
ภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ ถือหุน EVER รอยละ 2.48 หรือ 53 ลานบาท ผูถือหุนสามารถเขาไปดูรายชื่อผูถือหุนใหญ 
EVER ได ผูที่ตนเอยนามเปนผูถือหุนใหญ EVER อยูทั้งส้ิน (4) นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา เปนกรรมการของ SUPER 
(5) นายไพโรจน ศิริรัตน เปนอดีตกรรมการของ DEMCO  โดยนายศักดิ์ชัย แสดงความเห็นวา ตนเห็นดวยในการสรรหา
บุคคลมา PP แตควรทําใหถูกตอง เง่ือนไขของการทํา PP ในครั้งนี้ นางดาราณี อัตตะนันทน ที่ไดหุนไปคิดเปนสัดสวน
หลังจากเปลี่ยนแปลงไปแลวถือรอยละ 24.26 ไมถึงรอยละ 25 หลบเล่ียงการทํา Tender Offer และตนกเ็ห็นดวยในการ
หาคนมาบริหาร เพราะหนวยงานราชการอาจทําอะไรไมไดมาก เพราะวาเพ่ิมทุนไมได ตนยังรัก GENCO และท่ีตนถือ
เพราะมีกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูถือหุนใหญ ถากระทรวงไมถือหุนใหญแลวตนก็ไมเอา เพราะเห็นถึงความไมมั่นคง 
อนาคตทานประธานก็อาจไมมีสิทธิเขาไปนั่งบริหารแลว และคาดเดาวาการที่บริษัทฯ เรียกประชุมครั้งนี้เพ่ือใหทันที่จะได
เปล่ียนแปลงกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อกลุมใหมเขามาก็ปลดคณะกรรมการเดิมทิ้ง เหตุผลไมใชเรื่องของ
เงิน แตเปนเรื่องของการที่ตองปลดบอรดออก เพราะกรรมการตองออก 1 ใน 3 เพราะฉะนั้นกรรมการที่อยูบนเวทีนี้
อาจจะตองออกอัตโนมัติ แลวรายใหมที่มีหุนรวมกันมากกวารอยละ 50 จะตองเปนกรรมการแนนอน และเห็นวาผูลงทุน
ใหมควรทํา Tender Offer ไมใชมาขอซื้อในราคาต่ํา 2 บาทอยางนี้ เปนการเอาเปรียบผูถือหุนเดิม 
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 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวา ในเรื่องการเปล่ียนแปลงกรรมการ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันวาจะไมมี
การเปล่ียนแปลงกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนที่จะถึงนี้ สวนเรื่องของผูลงทุนใหมที่เกี่ยวของกันตามที่ผูถือหุนได
แจง ตนขอชี้แจงวาผูถือหุนแตละทานจะมีการลงทุนในประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกัน ยกตัวอยางเชน  
นางดาราณี อัตตะนันทน กับนางมธุรส โลจายะ ผูถือหุนบอกวานางดาราณี เปนแมของทางภรรยาของนายจอมทรัพย  
โลจายะ สวนนางมธุรส โลจายะ เปนลูกสาวของนายมีชัย ฤชพันธ แตก็ไมไดเกี่ยวของกันทางสายเลือด  
 

 นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน กลาววา การมีสามีนามสกุลโลจายะ จะไมเกี่ยวกัน
หรืออยางไร ตนขอถามผูบริหารวาทานทราบขอมูลที่ตนไดบอกมากอนหรือไม ทานยังไมรูเลยวาเคาคือใคร แตตนอุตสาห
ไปสืบคนมาโดยดูจาก Google วาผูลงทุนทั้ง 7 รายเปนใคร สวนนางสาววีรวัลย เซี่ยงวอง ไมสามารถสืบคนเจอได 
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร กลาวขอบคุณสําหรับขอมูล  
 

 นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน กลาวเพิ่มเติมวา ที่ผูบริหารบอกวาไมเกี่ยวของกัน
ไดอยางไร ในเมื่อผูลงทุนดังกลาวเปนคณะกรรมการบริษัทของ SUPER และ EVER มาดวยกัน แลวนางดาราณี อัตตะ
นันทน มีบริษัททําดานอสังหาริมทรัพยอยู ในอนาคตที่บอกวาจะเปนอัฐยายซื้อขนมยายเพราะอาจเอาบริษัทเพ่ิมมาใน
บริษัทลูก ตอนน้ีบริษัทใหญๆ กท็ําลักษณะนี้ทั้งนั้น เอาบริษัทตัวเองเขามาในตลาด แลวมาซื้อขายผานตลาดไดเงิน เปน
แนวทางที่ทําอยางถูกตองตามกฎหมาย แตวามันผิดคุณธรรมจรรยาบรรณ ตนจึงอยากถามวากรรมการตรวจสอบไป
ตรวจสอบมาหรือไม ไมเกี่ยวโยงกันมันไมใช มี UOB Kay Hian Private Limited ที่อาจจะไมเกีย่ว เพราะเปนสถาบันแลว
ตนก็อยากถามวา กระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคตทานจะขายหุนทิ้งหรือไม เพราะวาสัดสวนเหลือแครอยละ 16-17  
ทําอะไรไมไดแลว เพราะผูลงทุนรายใหมถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50  
 

 นายสายัญ มั่นเหมาะ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน กลาววา การไมเกี่ยวโยงกันตามกฎหมายวาดวยตลาด
หลักทรัพย เปนกรณีที่ไมเกี่ยวของกับผูบริหารของ GENCO และกรณีที่สองคือเกี่ยวของกับบริษัทฯโดยตรงเชนเปน 
ผูถือหุน  ผูลงทุนทั้ง 7 รายที่มาซื้อ PP คงตองรูจักกันบาง แตอยางไรก็ดีตองแปลความของกฎหมายใหถูกตอง 
 

 นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน กลาววา ตนรูวานักลงทุนใหมไมเกี่ยวโยงกับ 
GENCO แตทั้ง 7 รายมีความเกี่ยวโยงกัน แลวถามวาการนับรวมหุนตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย ถานางดาราณี 
อัตตะนันทน ถือหุนเกินรอยละ 25 ตองทํา Tender Offer หรือไม ขาดอีกเพียงรอยละ 1 เหตุใดไมซื้อไปแลวทําใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ในเมื่อจะเขามาเปนผูถือหุนใหญ ไมควรใชกองทัพมดมายึดบริษัทฯ และ UOB Kay Hian Private Limited 
นี้ดูแลหุนใหใครอยูตองตรวจสอบขอมูลอีกครั้งอาจเปนของนางดาราณีก็เปนได เพราะเมื่อเปนนิติบุคคลไมสามารถเช็ค
ขอมูลได ตองถามวา UOB ดูแลพอรตบุคคลใหแกผูใด อาจเปนกลุมเดียวกัน ตนติดหุนของ GENCO มานาน แตพอราคา
ขึ้นมา 6 บาท บริษัทฯ กลับบอกตองใชเงินและขายใหนักลงทุน PP เพียง 2 บาท ทําไมไมขายพวกตน ถาวันนี้บริษัทฯ 
ต้ังขาย 2 บาทพวกตนก็จะซื้อทั้งหมด  
 

 นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน กลาวเสริมในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง โดยเห็นวาทานผูถือหุนกอนหนาพูดถูก
วาตองเปนการเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือผูบริหาร แตมันมีอีกเรื่องที่เรียกวา Acting in Concert คือกระทําการรวมกันเพ่ือ
การคลายๆจะครอบงํากิจการ มีโอกาสเปนไปได เพราะวาเบ้ืองหลังของคนเหลานั้นมีความเกี่ยวโยงกัน และกลุมคนที่เขา
มาซื้อ PP มีลักษณะ Acting in Concert ซึ่งตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. ไมไดมองประเด็นนี้ 
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 และกลาวเพ่ิมเติมในเรื่องแผนการใชเงินเพ่ิมทุน ซึ่งบริษัทฯ ระบุวาจะนําไปชาํระคืนหนี้เงินกูในบางสวน
หรือทั้งหมดซึ่งจะครบกําหนดในป 2558 และจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 300 ลานบาท อีกสวนจะใชเปนเงินลงทุน
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอีก 1,000 ลานบาทภายในเวลา 12 เดือนขางหนา และสวนสุดทายจะใชเปนเงินลงทุนการ
จัดการสิ่งแวดลอมอีก 1,000 ลานบาท ผูถือหุนกลาววาหากกลับไปดูขอมูลจากการประชุมสามัญผูถือหุนในป 2557 
บริษัทฯ มีวาระเรื่องการเพิ่มทุนเพ่ือการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยบริษัทฯออก Warrant เพียง 180 ลาน
หนวยเทานั้น ในขณะที่บริษัทฯ ทราบอยูแลววาในป 2558 จะมีภาระการคืนหนี้เงินกู 300 ลานบาทบังคับอยู แตก็ออก 
Warrant เพียงแค 180 ลานหนวยมีกําหนด 3 ป  และยังอางถึงโครงการอสังหาริมทรัพยที่บริษัทฯจะลงทุน 1,000 ลาน
บาทซึ่งระบุอยูในวาระที่ 2 ในเรื่องการเขาซื้อที่ดินของบริษัทภัทรเฮาสเมื่อป 2557 เมื่อบริษัทฯ มีรายการที่จะซื้อที่ดินอยู 
แลว จะตองมีการพัฒนาโครงการ รูวาจะตองเตรียมเงินลงทุน เมื่อสองรายการนี้ปรากฎอยูแลวขณะนั้นบริษัทฯ ควรจะ 
เพ่ิมจํานวน Warrant แตกลับไมทําออกเพียงแค 180 ลานหนวย อัตราสวนคือ 1 หุนเดิมตอ 1 Warrant ในราคา 1.10 
บาท ซึ่งถือวาเปนจํานวน Warrant ที่ตํ่าเกินไปเพ่ือรองรับการใชงาน  เครื่องมือทางการเงินที่ผูบริหารกลาวอางในการ
ออก PP วาราคาขณะนั้นมันต่ํากวาตลาด ผูบริหารจะอางแบบใดก็ไดเพราะก็ไมมีใครรูวาความจริงเปนอะไร แตส่ิงที่
ปรากฎเปนตัวอักษรในรายงานการประชุมที่กลาวมาแลวขางตน เปนส่ิงที่ผูบริหารรับรูขอมุลทุกอยางอยูแลว แตไมได
วางแผนลวงหนาในการดําเนินงาน การจัดการกับหนี้สินหรือรองรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตนยังสงสัยวาขณะที่
ผูบริหารพิจารณาเรื่องออก Warrant 180 ลานหนวย ทานไมไดคํานึงถึงหนี้สินที่จะชําระคืนในป 2558 รวมท้ัง
อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนในป 2558 หรืออยางไร ทําไมบริษัทฯ ไมออก Warrant ใหครบ 1,000 ลานหนวย และถา
กระทรวงอุตสาหกรรมไมมีเงินที่จะมาเพิ่มทุน กระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังมีโอกาสที่จะขาย Warrant ในตลาดได แตกลับ
ไมดําเนินการมาใชวิธีออก PP แลวลดสัดสวนการถือหุนของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ังลดสัดสวนของผูถือหุนเดิม  
ตนจึงสงสัยวาทําไมคณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ไมพิจารณาวาการออก Warrant ใหตอบสนองตอการใชเงิน
ของบริษัทฯ  แลวมาถึงขณะนี้มาบีบบังคับวาระยะเวลากระชั้นชิด คาใชจายถูกกวาเลยออก PP ทั้งที่ในเดือนเมษายนป 
2557 บริษัทฯสามารถออก Warrant ทั้งแบบระยะสั้น 1 ป และแบบยาว 3 ป เพ่ือใหไดเงินมาสวนหนึ่งกอน และรับเงิน
อนาคตอีกสวนหนึ่งไดดวย ดังนั้นตนมองวาคณะกรรมการบริหารชุดนี้มีวิสัยทัศนเพียงใดที่ไมสามารถรูเห็นวาบริษัทฯ 
ตองการใชเงินขนาดไหนได 
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร กลาวชี้แจง ในสวนแรกเงินเพ่ิมทุนที่จะนําไปใชคืนเงินกูยืม โดยอธิบายวา
เงินกูที่เกิดขึ้นและระบุไวในแผนการใชเงินเพ่ิมทุนนี้เปนรายการที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนป 2557 เปน
การออกตั๋วเงินเพ่ือนําเงินไปซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนาเปนโครงการในอนาคต หนี้สินที่เกิดเปนหนี้สินที่เกิดหลังการประชุม
สามัญผูถือหุนป 2557 สวนที่สองเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย เนื่องจากวาบริษัทฯ ไดมีการซื้อที่ดินเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ 
จําเปนที่จะตองหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งที่ดินที่ซื้ออยูในชื่อบริษัทยอย คือบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด 
จํากัด ซึ่งปจจุบันกําลังอยูระหวางการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการบี-ลีฟ ที่อยูภายใตชื่อ GENCO ซึ่งตรงนี้
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนป 2557  สวนที่สามจํานวนเงินอีก 1,000 ลานบาท เรื่องการ
ขยายธุรกิจมาทําในเรื่องส่ิงแวดลอมการกําจัดขยะหรือโรงไฟฟา ไมไดอยูในแผนของป 2557 และมีความจําเปนที่จะตอง
ระดมทุนเรงดวนในเรื่องของโรงไฟฟา 
 

 ผูถือหุน สอบถามในเรื่องของ GENCO-W1 ที่ออกให 180,000,000 หนวย ปจจุบันใชสิทธิไปแลว 
10,580,100 หนวย ยังคงเหลือ 169,419,900 หนวย จึงตองการทราบวาการเพ่ิมทุนครั้งนี้ 1,150,000,000 หุนที่ราคา 2 
บาท จะไปกระทบตอเง่ือนไขขอกําหนดสิทธิทําใหตองดําเนินการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิหรือไม 
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 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวาการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทําใหสัดสวนของ Warrant เปล่ียน 
 

 นายบุญยงค ฐิติวรรธนะกุล ผูถือหุน กลาววา การเพิ่มทุนในราคา 2 บาทใหกับ PP ผูถือหุนอื่นก็ตองการ  
ไดในราคา 2 บาทเชนกัน มีความเปนไปไดหรอืไมถาผูถือหุนเดิมรวมกันใหไดเปอรเซนตมากๆ แลวสามารถจายเงินใน
ระดับนี้ได บริษัทฯ จะสามารถใหซื้อผูถือหุนเดิมในราคา 2 บาทไดหรือไม 
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร กลาววา เนื่องจากนโยบายจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไมได
อนุมัติใหทําการเพิ่มทุนแบบ RO แตมีมติใหเพ่ิมทุนแบบ PP ตนจึงตองตอบวาไมไดเพราะเปนมติของคณะกรรมการ 
 

 นายบุญยงค ฐิติวรรธนะกุล ผูถือหุน กลาววา เมื่อวันนี้ทราบมติของที่ประชุมผูถือหุนทั้งหมดแลว สามารถ
มีมติของคณะกรรมการอีกไดหรือไม โดยขอเพิ่ม Option เมื่อทานบอกใหราคานี้กับ RO ไมไดเพราะมติคณะกรรมการ จึง
อยากเสนอใหกลับไปทํามติอีกรอบหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุน  
 

 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ผูบริหาร กลาวชี้แจงเรื่องราคาหุนวา หากผูถือหุนศึกษาใหดีวาธุรกิจของ
บริษัทฯ ในชวง 10 ปที่ผานมา ราคาหุน GENCO ตํ่ากวา 1 บาทมาโดยตลอด ตนในฐานะกรรมการผูจัดการ พยายามที่
จะทําใหผูถือหุนมีความพึงพอใจ ทุกครั้งที่มีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป มีผูถือหุนทานหนึ่งมารวมประชุมทุกครั้ง
และพูดแนะนําติชมเสมอมา  ตนไดมีโอกาสคุยทางโทรศัพทกับทานผูถือหุนเดิมนี้ ทานบอกมีความสุขเพราะไมเคยคิดวา
หุนของบริษัทฯ จะเกิน 1 บาท แตวันนี้ทานไมไดมาเพราะขายหุนไปหมดแลว ซึ่งตรงนี้ตนก็ดีใจที่ผูถือหุนทุกคนมี
ความสุขเพราะวาทุกคนเจ็บปวดมารวมสิบปที่ถือหุนบริษัทฯที่ราคาต่ํากวา 1 บาท ตอนที่บริษัทฯ คิดหาวิธีการที่จะเพิ่ม
ทุน เนื่องจากในป 2558 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองการเงินประมาณ 700-800 ลานบาท เพ่ือมาพัฒนา โดยกอน
หนาบริษทัฯ ใชวิธีออกตั๋วเงิน แตคิดวาหากบริษัทฯ ตองกูเพ่ิมอีกพันลานมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย หุนจะเหลือเทาไหร 
หุนอาจจะเหลือ 0.50 บาทก็เปนไปได ประกอบกับที่บริษัทฯ มีธุรกิจใหมซึ่งไมสามารถเปดเผย ณ วันนี้ เกี่ยวของกับ
พลังงาน ทางผูบริหารไดเดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุนเมื่อเดือนมกราคม และเห็นวาเปนโอกาสของเจนโกที่จะมุง
ทางดานสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย แตบริษัทฯ ตองมีเงิน วันนั้นในเดือนกันยายน งบ
การเงินของบริษัทฯ ยังขาดทุนประมาณ 3 ลานบาท ราคาหุนอยูที่ประมาณ 1.00 บาทเศษๆ  ฝายบริหารก็รวมกันคิดวา
จะทําอยางไรที่จะหาเงิน 2,000 กวาลานบาทมาทําธุรกิจ ถาจะออกหุนใหกับผูถือหุนเดิม  ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม
สามารถเพิ่มทุนได เมื่อรวบรวมเสียงผูถือหุนใหญทั้งหมดแลว ปรากฎวาไมสามารถจะหาเงินไดตามที่ตองการ  มีวิธีเดียว
ที่จะกอบกูบริษัทฯ คือการเพิ่มทุนแบบ PP แตเมื่อ PP เกิดขึ้นแลวในที่สุดราคาหุนก็ขึ้น จาก 1.20 บาทไปเปน 3 บาท 4 
บาท 5 บาท จนถึงทุกวันนี้ หากตนถามกลับไปวา ถาวันนี้ราคาหุนหนึ่งบาทพวกทานจะทําอยางไร ทานจะมีความสุข
หรือไม แลววันนี้ทานถือหุนละ 6 บาท ไมดีใจหรือที่ผูบริหารทําใหพวกทานไดมีมูลคาหุนถึง 6 บาท ดวยความมุงมั่น
พยายามทํางานในชวง 3 ปที่รับตําแหนง  บริษัทฯ เคยมีผูแทนจากประเทศลาวมาเขาพบโดยการแนะนําจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งสนใจที่อยากจะมีโรงงานแบบ GENCO ที่ประเทศลาว ถามวาบริษัทฯ เอาเงินที่ไหนไปลงทุน บริษัทฯ ไม
มีเงินลงทุน แตผูบริหารอยากจะแจงใหผูถือหุนทุกคนทราบวา พวกเราทํางานดวยความมุงมั่น บริษัทฯ ยืนยันวาจะไมมี
การเปล่ียนแปลงผูบริหาร ผูถือหุนจะเห็นบริษัทฯ เติบโตขึ้นมหาศาล เพราะวามีทุนอีก 2,000 กวาลานบาทเขามา  ตนจึง
อยากเรียนวาดวยความมุงมั่นของผูบริหาร บริษัทฯ อยากใหผูถือหุนทุกคนมีความสุข ไมอยากใหหุนกลับไปเปน 1 บาท
อีก อยากใหผูถือหุนใหการสนับสนุนในส่ิงที่บริษัทฯ ดําเนินการดวยความมุงมั่นของผูบริหารทุกคน ฝายบริหารขอชี้แจง
ดวยความสุจริตใจวาบริษัทฯ มุงมั่นอยางแทจริง และขอความรวมมือทุกทานชวยสนับสนุนตนและทีมงานดวย และกลาว
ขอบคุณผูถือหุนทุกทาน 
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 ประธาน กลาวเสริมวาในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขามาถือหุนในบริษัทฯ ต้ังแตเริ่มแรก เนื่องจาก
ในอดีตไมมีภาคเอกชนหรือผูประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจกําจัดหรือบําบัดกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเภทกากที่เปนอันตราย นั่นคือเหตุผลวาทําไมกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเขาไปรวมลงทุนกับภาคเอกชน แทจริงไมใช
หนาที่หรือภารกิจของกระทรวง  แตที่เขามาลงทุนในระยะแรกรวมถึงการลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยเพ่ือที่จะกระตุนใหเกิดธุรกิจประเภทดังกลาวนี้ขึ้นมา เพ่ือใหมีกิจการที่ดูแลในเรื่องการบําบัดและกําจัดกาก
อุตสาหกรรมซึ่งในปจจุบันยังถือวาเปนปญหา ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบดีวาจะตองเรงหาวิธีที่จะกําจัดกาก
อุตสาหกรรมใหมากขึ้น รวมถึงการตั้งโรงไฟฟาเพ่ือเผาหรือกําจัดกากอุตสาหกรรมใหมากขึ้นดวย ณ วันนี้ประเทศยังมี
กากอุตสาหกรรมสวนใหญที่ยังไมไดรับการบําบัดที่ถูกตอง ฉะนั้นหากมีภาคเอกชนที่สนใจเขามาถือหุนหรือทําธุรกิจ
ทางดานนี้มากขึ้นยิ่งเปนส่ิงที่ดี กระทรวงไมไดตองการที่จะถือหุนใหญในธุรกิจนี้ หรือถือหุนไปตราบนานเทานาน ใน
อนาคตบอกไมไดวาจะเปนอยางไร แตในอดีตที่ผานมาเมื่อมีการเพิ่มทุนตางๆ  ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไมไดเพ่ิมทุน
ตาม เนื่องจากไมใชนโยบายที่กระทรวงจะตองรักษาสัดสวนการถือหุนหรือตองเปนผูถือหุนรายใหญ ย่ิงมีภาคเอกชนมา
ลงทุนมากยิ่งดี สัดสวนที่นอยลงไมใชปญหา 
 

 ผูถือหุน สอบถามถึงเหตุผลที่ผูไดรับการจัดสรรหุน PP 3 ใน 7 ราย ไมยอมติด Silent Period มีการเจรจา
แบบใด และไดสอบถามเกี่ยวกับสัดสวนหนี้ของบริษัทฯ วาอยูในสัดสวนที่คอนขางนอย โดยเห็นวาการประกอบธุรกิจควร
จะมีหนี้เปนเครื่องค้ํายันจึงสอบถามเหตุผลที่บริษัทฯ เพ่ิมทุนเพ่ือนําเงินไปชําระคืนหนี้  
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับ Silent Period วาทางบริษัทฯ ไดเขาไปทําเจรจากับผูลงทุน 
ทีละราย ซึ่งเปนการยินยอมโดยสมัครใจ และชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการพลังงานทางเลือก วาตองใชเม็ดเงินลงทุน
คอนขางสูง การเพิ่มทุนแบบ PP นําเงินไปลงทุนอาจยังไมเพียงพอ ในอนาคตคงตองกูจากสถาบันการเงินเพ่ิม แตจะกู 
ทั้งโครงการคงเปนไปไมได ปจจุบันบริษัทฯ กูเงินแบบออกตั๋ว B/E แตเปนแบบระยะสั้น 3 เดือน จึงเปนเหตุผลที่ตองนํา
เงินเพ่ิมทุนสวนหนึ่งไปชําระคืน และชี้แจงวาในงบการเงินที่เห็นตัวเลขตนทุนทางการเงินไมสูงมากเนื่องจากบริษัทฯ 
ไมไดเริ่มกูเงินตั้งแตตนไตรมาส เปนการกูระหวางไตรมาส เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงไมใชดอกเบี้ยของทั้ง 3 เดือน 
แตเปนดอกเบ้ียตามจํานวนวันที่เริ่มกู ตัวเลขที่ปรากฎจึงต่ํา  
 

 ผูถือหุน สอบถามวาเงินกูแบบออกตั๋ว B/E ไดทําเมื่อใด และท่ีบริษัทฯ แจงวามีการซื้อที่ดินเพ่ิมจากการ  
กูเงินดังกลาวเปนที่ดินบริเวณใด 
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวา เปนที่ดินบริเวณบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ติดกับโครงการบี-ลีฟซึ่ง
เปนที่ดินเดิมของบริษัทฯจํานวน 5 ไร ตามแผนดําเนินงานเดิมบริษัทฯจะซื้อที่ดินเปนผืนใหญ แตติดปญหาในเรื่องเงิน
ลงทุนทําใหผูขายเปล่ียนใจไมขายที่ดินใหแกบริษัทฯ แตบริษัทฯ ยังสามารถจัดซื้อเพ่ิมไดบางสวน และยืนยันวาที่ดินของ
โครงการอสังหาริมทรัพยเปนที่ดินของบริษัทฯเอง 
 

 จากนั้นมีผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทนหากเปนโครงการใหญ มีเงิน
ลงทุนมาก เหตุใดใชเวลากระชั้นในการระดมความคิด และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ รวมถึงแสดงความเห็นวา
การที่บริษัทฯ ชื่นชมผูถือหุนที่เคยถือหุนรวมกันมาตั้งแตตน แตบริษัทฯ กลับไปตอบแทนใหกับนักลงทุนรายใหม 7 ราย
ใหไดรับการเพิ่มทุนแบบ PP ไป ในราคา 2 บาท จึงรูสึกแปลกใจในวิธีคิดของบริษัทฯ และกังวลเกี่ยวกับการเทขายหุน
ของนักลงทุนรายใหมทั้ง 7 รายภายหลังระยะเวลา Silent Period นอกจากนี้ยังมีผูถือหุนเสนอตอที่ประชุมฯ ใหการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งตอไปมีการเพิ่มทุนแบบ RO ใหแกผูถือหุนเดิม 
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 ผูถือหุน กลาวขอบคุณที่ผูบริหารไดจัดหาโครงการพลังงานทางเลือก เพราะมองวาเปนโอกาสของธุรกิจ
และภาครัฐกําลังใหการสนับสนุน และเสนอวาเงินเพ่ิมทุนควรจะนําไปลงทุนในโครงการพลังงานทางเลือกกอน เพราะการ
ลงทุนดานอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงที่เปนผลกระทบจาก พรบ.ภาษีที่ดินฉบับใหม  
 

 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผูบริหาร ชี้แจงวาการยายเงินลงทุนขึ้นอยูกับมติของคณะกรรมการ หากโครงการ
พลังงานทางเลือกมีความจําเปนตองใชเงินมากกวาที่คาดการณไว การยายเงินลงทุนนาจะสามารถทําได ทั้งนี้การนําเงิน
เพ่ิมทุนไปใชดําเนินการในดานใดบางบริษัทฯ จะตองแจงผานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยใหรับทราบตอไป 
 

 ผูถือหุน ยังไดสอบถามถึงโครงการกอสรางนิคมกําจัดกากอุตสาหกรรม วาปจจุบันไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือไม มีความคืบหนาอยางไร 
 

 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ผูบริหาร ชี้แจงวาโครงการดังกลาวเปนโครงการของทางภาครัฐ ซึ่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมีแนวคิดที่จะดําเนินการโดยเรียกวานิคมของการ
กําจัดกาก ปจจบัุนกําลังจัดหาพื้นที่ขนาดใหญอยู และบริษัทฯ คงตองเขาไปมีสวนรวมแนนอน 
 

 นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับความรู Know-how 
หรือ Connection ที่ไดรับจากนักลงทุน PP ทั้ง 7 ราย และเห็นวาหากผูลงทุนมีความจริงใจตอบริษัทฯ ควรถือระยะยาว 5 
ป และยังไดสอบถามถึงกําไรของแตละโครงการที่จะนําเงินไปลงทุน 
 

 ผูบริหารชี้แจงวา ในเรื่องของ Know-how ถาดูจากรายชื่อนักลงทุน PP จะทราบวาอยูในวงการพลังงาน
ทางเลือกอยูแลว โดยการคัดเลือกบุคคล บริษัทฯ คํานึงถึงความรูและประสบการณของนักลงทุน รวมถึงการชวยเชื่อมตอ
และสรางความสัมพันธทางธุรกิจอันดี กับนักลงทุนในแวดวงธุรกิจตางๆ อันจะชวยสรางโอกาสใหกับบริษัทฯในการขยาย
ฐานธุรกิจไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโนมที่จะสรางผลตอบแทนที่ดใีหกับบริษัทฯ ไดในอนาคต ในสวน
ระยะเวลาการหามขายหุนมีระยะเวลา 6 เดือน เปนการเขาทําขอตกลงระหวางบริษัทฯ กับผูรับ PP โดยขอความสมัครใจ 
สําหรับในสวนของกําไร หากเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีกําไรแนนอนไมตํ่ากวารอยละ 10 ดานพลังงานทดแทนจาก
การศึกษากําไรประมาณรอยละ 18-20  
 

 นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย กลาววาชมรมผูถือหุนไทยหรือสมาคมผูถือหุน
ไทยกอต้ังโดยผูถือหุนรายยอย จุดมุงหมายมุงเนนเรื่องจริยธรรม ไมมีขอกําหนดใน พรบ.มหาชน มุงเนนเรื่องธรรมาภิ
บาล แตสมาคมผูถือหุนไทยอยากเห็นจริยธรรมในทุกบริษัท ตองการปกปองผูถือหุนรายยอยรายเดิม ที่ไมไดรับสิทธิและ
บริษัทฯไมไดใหโอกาส เขาเหลานั้นตองการเรียกรองสิทธิความเปนเจาของอันทัดเทียมกัน ทางสมาคมผูถือหุนไทยไดทํา
เรื่องไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ สํานักงาน กลต.แลว วาไมเห็นดวย แลวคัดคานอยูตลอด ตนอยากเห็น
บริษัทในประเทศไทยโตขึ้นไปในตลาดทุนดวยเงินระดมทุนของผูถือหุนที่ใชคําวามหาชนตอทาย ดังนั้นชมรมผูถือหุนไทย
ขอเปนตัวแทนผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทฯ  และแจงวาในวาระนี้เปนสิทธิของผูถือหุนใหรวมกันโหวตเสียง และขอให
คราวหนาบริษัทฯ ใชบริษัท Outsource ของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการนับคะแนนโหวต เพราะจะมี
การนับคะแนนที่ถูกตองแมนยํา และกลาววาตนไมเคยคัดคานกับการระดมทุนผานตลาดทุน เพราะเงินที่ผานตลาดทุนนั้น
เปนเงินบริสุทธิ์ แตควรใหโอกาสเพิ่มทุนโดยใหผูถือหุนเดิม RO สวนหนึ่งกอนจากนั้นที่เหลือให PP จึงจะเปนธรรมและ
สงางาม และไดกลาวขอบคุณทานประธานและผูถือหุนทุกคนที่ไดแสดงความคิดเห็น  
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 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแต
รอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน 
 
  มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 
1,150,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกนักลงทุนตามรายชื่อที่ปรากฏดานลางนี้  หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร 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 

 

 และอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมี
อํานาจของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ และ/หรือ ตอเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของ
สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและคลองตัว 
 (1) การกําหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุน ราคาเสนอขายของหุนที่ออกใหม การชําระคาหุน รวมถึง 
  รายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ตลอดจนการ 
  เขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการ 
  ใดๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (ถามี) 
 (2) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและ 
  เกี่ยวของกับ การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอประสานงาน และการยื่น 
  คําขออนุญาต คําขอผอนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของดังกลาวตอ 
  หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอด 
  ถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ 
  เกี่ยวของ ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว 
 (3) การดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯบรรลุผล 
  สําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงค 
 
 โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
ออกเสียงคัดคาน ดังนี้ 
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เห็นดวย             445,901,394 เสียง คิดเปนรอยละ   92.91 
ไมเห็นดวย          33,794,720 เสียง คิดเปนรอยละ   7.04 
งดออกเสียง 248,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.05 

 
วาระที่ 5      พิจารณาวาระอื่นๆ  
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมฯ  
ทุกทาน และขอปดประชุมฯ 
 
 ปดประชุมฯ เวลา 17.10 น. 
 
 
 
         ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ 
 
 
 
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 


