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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชมุ 

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท ตั้งอยูทีเ่ลขที่ 59 หมูที่ 
1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. นางประพีร ปุยพันธวงศ  
2. พลเอกเธียร ชนไมตรี  
3. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ  
4. นายไมตรี ลักษณโกเศศ  
5. นางสาวภาษิตา กิจยโภค  
6. นายประเดช กติติอิสรานนท  
7.  นายภมูิชาย หรัิญชัย 
8.  นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต 
9.  นายสุวัฒน จรดล 
10. นายอาคม มานะแกว  
11. นายไพโรจน ศิริรัตน 

ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ  
1. ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
2. ที่ปรึกษากฎหมายจากบรษิัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 
3. เจาหนาทีจ่ากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4. ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

เร่ิมการประชุม 

นางประพีร ปุยพันธวงศ เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 185 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 203,229,309 หุน คิดเปนรอยละ 45.83 
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ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนของบริษัทที่จําหนายไดแลวมีจํานวนทั้งสิ้น 
443,438,838หุน ) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว  

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและ
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ ดังนี ้

1. ผู ถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผู รับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมแตละทานจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม 
หากทานใดยังไมไดรับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการแจกใหกับ
ทานตอไป 

2 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอ
ขอมูลในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับ
วาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายก
มือขึ้นและขอใหทานแจงชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ทานเปนผูรับมอบฉันทะกรุณาแจง
ช่ือผูถือหุนที่ทานรับมอบฉันทะมาใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง  

3. ภายหลังที่ทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุน ลงมติในบัตร
ลงคะแนนที่ไดรับแจกจากเจาหนาที่กอนการเขารวมประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
ของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการ
นับคะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป  

4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสยีงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน  

5. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศทีแ่ตงตั้ง
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียง
ทั้งหมดของทานวา อนุมัติ หรือ ไมอนุมัต ิหรือ งดออกเสียง เทานั้น  

6. สําหรับคัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนน
ทั้งหมด หรือแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวน
คะแนนเสียงทีอ่นุมัติ จํานวนคะแนนเสียงทีไ่มอนุมัติ และจํานวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง  
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7. ในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเปนมตขิองที่ประชุมโดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง หกัออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเหน็คัดคานหรือแสดงความ
คิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิเปนเอกฉันท ยกเวนวาระที่ 2 และ 
3 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

8. เพื่อใหการเก็บบัตรลงคะแนน เปนไปอยางโปรงใสสอดคลองกับตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่เห็นดวยเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไปใน
คราวเดียว โดยขอใหผูถือหุนสามารถสงคืนใหเจาหนาที่หลังเลิกประชุมแลว กรณีผูถือหุนที่
ประสงคจะกลับกอนขอใหสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่ดวยเชนกัน 

ภายหลังการแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดนําเสนอทีป่ระชุมเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2554 ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือ
หุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 โดย
รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง และมีการเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตองดวย 

นายพงษศักดิ ์ ศิริคุปตไดขอเสนอใหแกไขรายงานการประชุมในวาระที่ 7 หนาที ่ 7 ที่ระบุวา 
"ขนาดของโครงการ 10 MV" โดยขอแกไขคําวา MV เปน MW และขอแกไขทุกแหงที่ระบุคํา
ดังกลาว 

มต ิ ที่ประชุมไดพจิารณาแลว จึงมีมตอินุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 
2554 ตามที่เสนอ 

(เห็นดวย 209,226,377 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 99.9904 ไมเห็นดวย 20,000 เสียง คดิ
เปนอัตรารอยละ 0.0096 งดออกเสียง – ไมมี-) 



  4/24 

วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติการเขาซือ้หุนบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 

ประธานฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบรหิาร โดยนายพงษศักดิ ์  ศิริคุปต และนายไพฑูรย กํา
ชัย เปนผูกลาวนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอผูถือหุน  

นายพงษศักดิ ์   ศิริคุปต ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนบริษทั อีโอลัส 
พาวเวอร จํากดั  ดังนี ้

บริษัทมีความประสงคจะเขาลงทุนในบรษิัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (อีโอลัส) ซ่ึงอีโอลัสเปนผู
ถือหุนในบริษทั เฟริส โคราช วินด จํากัด (เฟริส) และบริษัท เค. อาร. ทู จํากัด (เคอารทู) ใน
สัดสวนรอยละ 60 และ 60 ของทุนจดทะเบียนของเฟริสและเคอารทู (ตามลําดับ) โดยเฟริส 
เปนบริษัทที่ดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 3 (โครงการหวยบง 3) 
และเคอารทูเปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 2 (โครงการ
หวยบง 2) โดยนําเสนอขอมลูของโครงการ ดังนี้ 

โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมหวยบง 2 และ 3   

 โครงการตั้งอยูที่ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ติดตั้งกังหันลม 90 ตน 
กําลังการผลิตตนละ 2.3 เมกะวัตต คิดเปนกําลังผลิต รวม 207  เมกะวัตต  โดยจะเสนอขายไฟ 
180 เมกะวัตตแบงเปนโครงการละ 90 เมกะวัตต ตามเงื่อนไขรับซื้อไฟฟาโครงการ SPP 
โครงการจะตองกอสรางระบบสายสงเพื่อรับกระแสไฟฟาไปเชื่อมตอกับจุดรับซื้อไฟฟาของ 
กฟผ.ที่ สถานีไฟฟาแรงสูงชัยบาดาล หางจากพื้นที่โครงการประมาณ 70 กิโลเมตร โดยมี
Siemens Wind Power A/S (“Siemens”) เปนผูจัดหาและติดตั้งกังหันลม ซ่ึง Siemens มี
ประสบการณติดตั้งกังหันลมทั่วโลกกวา  7,800 ตัว  คิดเปนกําลังการผลิตติดตั้งกวา 8,000 เม
กะวัตต (MW ) สําหรับเด็มโกจะเปนผูกอสรางสถานีไฟฟาและสวนโครงการที่เหลือทั้งหมดที่
ไมเกี่ยวกับกังหันลมรวมเรียกวา Balance of Plant (BOP) โดยมีกําหนดกําหนดการขายไฟฟา
เขาระบบครั้งแรก เดือน สิงหาคม 2555 และ ธันวาคม 2555 ตามลําดับ 

เงินลงทุนของโครงการแบงเปน 2 สวน คอื เฟรส 6,350 ลานบาท และ เค อาร ทู 6,150 ลาน
บาท รวมเงินลงทุน  12,500 ลานบาท ประกอบดวย สวนของผูถือหุนรอยละ 30  และเงินกู
สถาบันการเงินรอยละ 70 คิดเปนเงินจากผูถือหุน 3,750 ลานบาท เงินกูสถาบันการเงิน 8,750 
ลานบาท 
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ประเด็นท่ีบริษัทตัดสินใจลงทุน 
 -  เพื่อทดแทนการลงทุนโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เขื่อนปากมูล ขนาดกําลังผลิต 

30 MW ที่บริษัทเคยยืน่ขอขายไฟฟาแตอยูในกลุมไดรับ Adder 6.50 บาททําใหไมคุมคาการ
ลงทุน  บริษัทจึงยกเลกิแผนการลงทุนโครงการดังกลาว 

   -  เพื่อรับเงินปนผลจากโครงการโรงไฟฟา ที่สม่ําเสมอในระยะยาว เปนการลดความเสี่ยงการ
พึ่งพิงธุรกิจรับเหมากอสราง 
-  โครงการ มีผูรวมทุนที่เปนบริษัทผลิตไฟฟาขนาดใหญของไทย และญี่ปุน โดยโครงการผาน
การพิจารณาและยืนยันการอนุมัติวงเงินกูจากธนาคารเบื้องตน แสดงใหเห็นถึงความเปนไปได
และศักยภาพของโครงการที่ผานการพิจารณาจากผูมีประสบการณและพรอมดําเนินการทั้งดาน
เงินทุนและเงินกู 
-  บริษัทฯ เปนผูกอสรางเองสงผลใหความสําเร็จของโครงการอยูภายใตการควบคุมของบริษัท 
สวน Siemens มีประสบการณในการติดตั้งกังหันมากกวา 7,800 ตัว ทําใหความเสี่ยงของงาน
กอสรางอยูในระดับต่ํา 
-  การลงทุนจะทําให กําหนดการเบิกเงินกูของโครงการจากธนาคาร(financial close)  ชัดเจน 
และบริษัทสามารถดําเนินงานกอสรางไดทันที ซ่ึงจะเปนผลงานที่บริษัทใชในการประมูลงาน
พลังงานลมตอไปในอนาคต 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน 
- ผลตอบแทนจากการลงทุน ( Equity IRR มากกวา 15.9 % ) 
- เงินปนผลมา 150- 200 ลานบาท ตอป 
- กําไรจากโครงการในฐานะผูรับเหมา ไมนอยกวา 350 ลานบาท 
- ขยายธุรกิจไปสูจุดแข็งของบริษัททางดานวิศวกรรมไฟฟาซึ่งจะมา Synergy กับธุรกิจเดิม 
- โครงการพลังงานลม ทั้ง 2 โครงการนี้เปนโครงการขนาดใหญแหงแรกในประเทศไทย การ
เร่ิมงานกอสราง จะทําใหบริษัทมีประสบการณและผลงานเพื่อใชประมูลงานและขยายการรับ
งานในอนาคตทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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โครงสรางการถือหุน 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
ผูถือหุน A   เปนผูผลิตไฟฟาขนาดใหญของประเทศไทย 

                     ผูถือหุน B   เปนผูผลิตไฟฟาขนาดใหญของประเทศญี่ปุน 
 การเขารวมทุน 
- เด็มโกซ้ือหุนเพิ่มทุนในอีโอลัส 35.1 ลานหุน PAR หุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 37 บาท 
เปนเงิน 1,300 ลานบาทโดยประมาณ 
- เงื่อนไขการลงทุน แบงออกเปน 2 สวน  
สวนที่ 1 เงินลงทุนสําหรับหุนสัดสวนประมาณรอยละ 2 (หัก 1 หุน)  มลูคาประมาณ100 ลาน
บาท ทางวินดฯ  มีสิทธิ์ที่จะซื้อคืน  
เดิม นับจากวนัที่โครงการเริ่มผลิตไฟฟาแตกอนวันทีจ่ายเงินปนผลครั้งแรก  
แกไขเปน วนิด  จะตองรับซือ้คืน ภายใน 31 มี.ค. 2556 ในราคา 120 ลานบาท 
 
สวนที่ 2  เงินลงทุนสําหรับหุนสัดสวนประมาณรอยละ 25 (บวก 1 หุน) มูลคาประมาณ 1,200 
ลานบาท วินด มีหนาที่สรรหาผูลงทุนมาซื้อในราคาที่กําหนด  
เดิม  ราคาที่กาํหนดเทากับมลูคาเงินลงทุนของเด็มโก บวก 200 ลานบาท หรือเทากบัประมาณ 
1,400 ลานบาท   
แกเปน ราคาที่กําหนดเทากบัมูลคาเงินลงทุนของเด็มโก บวก 250 ลานบาท หรือเทากับ
ประมาณ 1,450 ลานบาท และ หาก วินด ฯไมสามารถขายหุนไดในราคา 1,450 ลานบาท วินดฯ 
ยินยอมจะชําระสวนตางระหวางราคาที่กําหนดและมูลคาเงินลงทุน ดวยเงินสดหรือดวยการ
โอนหุนหรือขายหุนอีโอลัสบางสวนมาชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเงือ่นไขการโอนหุนชดเชย
จะไมเกินหุนอโีอลัสที่รอยละ 22 ของหุนทั้งหมด ใหกบับรษิัท ภายในวันทีก่อนจายเงินปนผล 
หรือ วันที่ 31 ธ.ค. 2556  แลวแตวันทีใ่ดจะถึงกอน 

 สรุป ราคาขายหุนที่กําหนดรวม 1,570 ลานบาท จากเงินลงทุน 1,300 ลานบาท  

                                                                       วินด เอนเนอรยี่(วินด)          เด็มโก 

  อีโอลัส 
2,250ลบ (60%) 

ผูถือหุน B 
750ลบ (20%) 

  ผูถือหุน A 
750ลบ (20%) 

     เฟรส 
   1,875 ลบ. 

  เค อาร ทู 
  1,875 ลบ. 

950 ลบ (73%)        1,300 ลบ (27%) 
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การชําระคาหุน (ตามรางสญัญาซื้อขายหุน) 
การชําระแบงเปนงวดๆ 6 งวด  

เดือน มิ.ย.54 ส.ค.54 ม.ค.55 มี.ค.55 พ.ค.55 ก.ค.55 
จํานวนเงิน (ลานบาท) 325 220 190 175 160 230 

หรือทยอยชําระตามความจําเปนในการใชเงินของโครงการ 
 
ท่ีมาของเงินชาํระคาหุน                               
จําหนายหุนทนุซื้อคืนและขายหุนแกผูถือหุนเดิม ประมาณ        310  ลานบาท 
เงินทุนหมนุเวยีน    ประมาณ                                  390  ลานบาท 
การกูยืมจากธนาคาร   ประมาณ                               600  ลานบาท 
รวม                                                                                                  1,300  ลานบาท 
 
คุณพงษศกัดิ์  ศิริคุปต  ไดรายงานเพิ่มเติมวา 

การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ืองไดมาหรือจําหนายไป) โดยเมื่อ
คํานวณขนาดของรายการแลวมีมูลคามากกวารอยละ 50 บริษัทมีหนาที่ตองจัดทํารายงานและ
เปดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ําตามบัญชี 1 ทายประกาศของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการตกลงเขาทํารายการ ซ่ึงจะตองไดรับอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา3 ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียการเขาลงทุนในอีโอลัสดังกลาวเขา
ขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน) เนื่องดวยนายประเดช กิตติ
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อิสรานนท ซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท เปนกรรมการในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 
ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของอีโอลัส และเมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกลาวมีมูลคามากกวา
รอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงตองจัดทํารายงานและเปดเผย
การเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว
จากผูถือหุน ซ่ึงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวน
ของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  และตามหลักเกณฑดังกลาว บริษัทจะตองมีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (“IFA”) เพื่อศึกษาขอดีและขอเสียของการทํารายการ ซ่ึงบริษัทไดแตงตั้งให บริษัท ที่
ปรึกษา เอเชีย พลัส จํากัด เปน IFA ศึกษาการเขาทํารายการ และจัดทํารายงานเปนความเห็น
ของ IFA เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบซึ่งบริษัทไดจัดสงรายงานความเห็นของ IFA พรอมทั้ง
สารสนเทศใหกับผูถือหุน ดังปรากฏตามเอกสารในจดหมายเชิญประชุม  

 
จากการรายงานของ IFA ที่ระบุวาหากสัญญารวมทุนไดรับการแกไขตามเงื่อนไขตามที่ IFA ให
ความเห็น จะเปนประโยชนกับบริษัท และทําใหผลตอบแทนการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสำคัญ   มี  4  ขอ คือ 1. การไดรับชดเชยหากขายหุนไดในราคาต่ํา  2. การคุมครองผูถือ
หุนสวนนอย   3. ความเพียงพอของแหลงเงินทุน  4. ความรัดกุมของสัญญา ซ่ึงหากทั้ง 4 ขอนี้
ไมไดรับการแกไขความเห็นของ IFA ก็เห็นสมควรใหผูถือหุนไมอนุมัติในการเขาทํารายการ 
นอกจากนี้บริษัทไดมีการจาง บริษัท อัลแลน แอนด โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด (“A&O”) 
เปนที่ปรึกษากฎหมาย   เพื่อตรวจสอบความรัดกุมของสัญญาและขอกฎหมาย รวมทั้งรวม
เจรจาตอรองกบัทางวินด  สําหรับความคืบหนาการแกไขตามความเห็นของ IFA นั้น ขอใหคุณ
ไพฑูรยเปนผูนําเสนอใหที่ประชุมทราบ 
 
คุณไพฑูรย  กําชัย  รายงานการแกไขตามความเห็นของ IFA และการเจรจาตอรองกับทาง วินด
เอนเนอรยี่โฮลดิ้ง   เปนดังนี้ 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและการปรับปรงุแกไข 
 
ก. ความสมเหตุสมผลของรายการ : ไมสมเหตุสมผล 
1. โครงสรางการเขาทํารายการ  
 ก.  ความสมเหตุสมผล เกี่ยวกับการดําเนนิธุรกิจของบริษัท :  สมเหตุสมผล 
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 ความเหน็ของ IFA :   การเขาทํารายการ  สมเหตุสมผล เนื่องจาก สนับสนุนธุรกิจเดิม เปนการ
ขยายธุรกิจไปในจุดแข็ง  บริษัทรับงานที่มกีําไรสูง  มีโอกาสรับงานพลังงานลมจากผูลงทุนราย
อ่ืน  รวมถึงอยูในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่รัฐสนับสนุน 
 
 ข.  ความสมเหตุสมผล เกี่ยวกับโครงสรางการลงทุน และการถือหุน  : ไมสมเหตุสมผล 
  ความเห็นของ IFA :  1. สัญญาใหการรักษาสิทธิผูถือหุนสวนนอยในระหวางถือหุนไมถึง 
25% ถือวาใหการคุมครองในระดับหนึ่งแตยังไมเทาเทยีมกับผูถือหุนระดับโครงการ เนื่องจาก
บริษัทไมสามารถแตงตั้งกรรมการเขาควบคุมการปฏิบัติงานในโครงการ  

                                                         2. การเปนผูถือหุนสวนนอยอาจทําใหขาดสภาพคลองในการขายหุน 
หรือขายหุนไดยาก 

    
 การแกไขปรบัปรุงสัญญา :  1 . เนื่องจาก สัญญาระหวางผูถือหุนระดบัโครงการ ตองใช
คะแนนเสียง 20%  ในการแตงตั้งกรรมการเขาเปนตัวแทน 1 คน  แตบริษัท ถือหุนทางออม 
16.2% จึง ไมมีสิทธิเขาเปนกรรมการในบริษัทโครงการ อยางไรก็ตาม วินด ตกลงรายงานความ
คืบหนาการปฏิบัติงานรวมถึงจัดสงขอมูลใหบริษัทตามที่รองขอ   บริษัทจึงไดรับการคุมครอง
สิทธิในฐานะผูถือหุนสวนนอยในการควบคุมการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
                                             2. จากการแกไขสัญญา โดยกําหนดเงื่อนไขการขายหุนสวนที่ 2   
หาก วินด ฯไมสามารถขายหุนรอยละ 25 บวก 1 หุน ไดในราคาเทากับมูลคาเงินลงทุนของเด็ม
โกบวก 250 ลานบาท หรือเทากับ 1,450 ลานบาท วินดฯ ยินยอมชําระสวนตางระหวางราคาที่
กําหนดและมลูคาเงินลงทุนดวยเงินสดหรือดวยการโอนหุนหรือขายหุนอีโอลัสบางสวนมา
ชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเงื่อนไขโอนหุนชดเชยจะไมเกินมูลคาหุนอโีอลัสที่รอยละ 22 ของ
หุนทั้งหมด ใหกับบริษัท ภายในวันทีก่อนจายเงนิปนผล หรือ วันที่ 31 ธ.ค. 2556  แลวแตวันที่
ใดจะถึงกอน  ลักษณะดังกลาวจะทาํใหบริษัทมีหุนทีจ่ะขายสูงสุดรอยละ 47 บวก 1 หุน( หุนที่
ถือรอยละ 25+ 1 หุน บวก หุนที่ไดรับชดเชยจาก วินด รอยละ 22 )  โดยลงทุนเพยีง 1,200 ลาน
บาท ทําใหบริษัทมีตนทุนตอหุนลดลง เปนการลดปญหาสภาพคลองในการขายหุน เนื่องจาก
สามารถขายไดในราคาต่ํา 
 
ค.  ขอเสนอการลงทุนและเงือ่นไขอื่น  : ไมสมเหตุสมผล 

                              ความเห็นของ IFA :   1. สัญญาใหประโยชนแกบริษทัที่ไดรับชดเชย ในกรณ ีขายหุน
ราคาต่ํา (โดยไดรับชดเชยดวยหุน 22 %) แตสัญญาบังคับไมไดเนื่องจากกรณีเสนอขายแลว ไม
มีผูซ้ือ  เมื่อถึงกําหนดบริษัทก็ตองถือหุนรอยละ 25 บวก 1 หุน ตอไป 
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                                                               2. สัญญาระบุไมชัดเจน กรณ ีการแบงกําไรสวนที่ขายหุนเกนิ 250 
ลานบาทใหแก วินด วา มีกาํหนด ส้ินสุดเมื่อใด 

 
       การแกไขปรับปรุงสัญญา : 1. จากการแกไขสัญญา โดยกําหนดเงื่อนไขหากการขาย
หุนสวนที่ 2  ต่ํากวามูลคาเงินลงทุนของเด็มโกบวก 250 ลานบาท หรือต่ํากวา 1,450 ลานบาท 
วินด จะชําระสวนตางระหวางราคาที่กําหนดและมูลคาเงินลงทุนดวยเงินสดหรือดวยการโอน
หุนหรือขายหุนอีโอลัสบางสวนมาชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเงื่อนไขโอนหุนอีโอลัสไมเกิน
รอยละ 22 ของหุนทั้งหมดชดเชย ใหกับบริษัทภายในวันที่กอนจายเงินปนผล หรือ วันที่ 31 
ธ.ค . 2556  แลวแตวันที่ใดจะถึงกอน  การกําหนดวันโอนหุนที่ ชัดเจนจะทําใหบริษัท          
ไดรับการโอน หุนรอยละ 22  จาก วินด แมวาจะไมมีผูซ้ือ สงผลใหสัญญาถูกบังคับใชไดตาม
เจตนา 

                                                                           2.    เงื่อนไขการแบงกําไรสวนเกิน ส้ินสุดเมื่อ บริษัทเปนผู
ถือหุนระยะยาว  และเมื่อมีการขายหุนในภายหลังกําไรเปนของบริษัททั้งจํานวน 
 
 
ข. ความสมเหตุสมผลของราคา  ( วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ) : ไมสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของ IFA :  1. บริษัทลงทุนในราคา 37 บาท/หุน ใกลเคียงกับราคาที่เหมาะสม 37.70 
บาท/หุน 

                                                2. ไมสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนกบัมูลคาลงทุนของผูลงทุนรายอื่น 
                  

                    ความเห็นของบริษัท  :  1. การประเมินมูลคาปจจุบันแสดงราคา 50.26 บาท/หุน แต IFA คิด
สวนลด 25% คงเหลือ 37.70 บาท/หุน เนื่องจากเปนหลักทรัพยนอกตลาด ซ่ึงบริษัทเห็นวาเปน
การคิดแบบระมัดระวังคอนขางมาก เนื่องจากการลงทุนมีเงื่อนไขกึ่งประกันราคาขายตอซ่ึงมี
สวนชวยปองกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง  แมราคาที่เหมาะสมลดลงเหลือ 24.69 บาท บริษัท
ยังคงไดรับผลตอบแทนระหวางถือครอง รอยละ 17 เนื่องจากไดรับชดเชยสวนขาดจาก หุน 22 
% ของวินดฯ ( รายงานหนา 47-48 ) 
                                        2. บริษัทไมสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของผูถือหุน
รายอ่ืน เนื่องจากเปนสัญญาระหวางผูถือหุนระดับโครงการ   อยางไรก็ตามบริษัทไดรับ
ประโยชนดานอื่นๆ  นอกเหนือผลตอบแทนจากการลงทุน ไดแก โอกาสในการขยายธุรกิจ  
การมีผลงานกอสรางรองรรับประมูลงานในอนาคต ซ่ึงเปนผลตอบแทนทางออมที่ผูลงทุนราย
อ่ืนไมไดรับเชนเดียวกับบริษัท 
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การดําเนินการตามเงื่อนไขของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหสัญญาคุมครองการลงทุนอยางเหมาะสม 

ขอ เร่ือง ขอเสนอแนะ การแกไข รายละเอียด 
1 การไดรับชดเชยหาก วินด ไมสามารถ

ขายหุน 25%+1 หุน ไดตามราคาที่
กําหนด (ประมาณ 1,400 ลานบาท) 

- วินด ตองโอนหุน
ชดเชย 22% ใหบริษัท
ภายในเวลา 2 ป หลัง 
COD (วันที่เริ่มขาย
ไฟฟา) 
- หุน 22 % ตองไมมี
ภาระ หรือโอนให
ผูอื่นในระหวาง
สัญญาบังคับใช 

a 
 
 
 
 

a 
 

- วินด เพิ่มการชดเชยการขาย
หุน 25% +1 หุน โดยกําหนด
ราคาที่จะขาย เปน 1,450 ลาน
บาท 

 กรณีขายไมไดราคาตาม 1,450 
ลานบาท จะโอนหุน 22 % 
ชดเชยใหกอนวันจายเงินปนผล
ครั้งแรก หรือวันที่ 31 ธ.ค. 
2556แลวแตวาวันใดจะถึงกอน 
เปนผลใหสัญญาบังคับใช
สมบูรณ 

ระหวางสัญญาบังคับใช หุน 
22% จะไมมีภาระผูกพัน 
ยกเวนกรณีที่บริษัทไมสามารถ
ลงทุนตามแผนเพิ่มทุน วินด จะ
นําหุนจํานวนดังกลาวไปจํานํา
เพื่อเปนหลักประกันในการ
กูยืมเงินเพื่อชําระคาหุนแทน
บริษัท และหากตองสงมอบหุน 
หุนดังกลาวตองไมมีภาระ
ผูกพัน 

2 การคุมครองผูถือหุนสวนนอย 

 2.1 ตองไดรับขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม
เทากับผูรวมทุนระดับโครงการ 

เสนอใหมีตัวแทนเปน
กรรมการในบริษัท 
ดําเนินการเพื่อ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

a วินด จะจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตอบริษัทตามที่ขอ 
และยินยอมใหบริษัท
ตรวจสอบขอมูล 
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 2.2  ระหวางบริษัทถือหุนยังไมครบ 
27%การเพิ่มทุนทุกกรณีตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียง 95 % 

ตองระบุขอสงวน
สิทธิใหชัดเจน 

a -  การเพิ่มทุนในกรณีอื่นๆ ที่
ไมไดระบุในแผนเพิ่มทุน  

จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน
เสียง 95 %(ปองกันการเขา
ลงทุนในธุรกิจอื่น) 

-   การเพิ่มทุนตามแผนเพิ่มทุน
หาก DEMCOไมสามารถ
เพิ่มทุนตามแผน 

1.  ผูถือหุนอีโอลัส สามารถ
ผานมติเพิ่มทุนดวยเสียง 3 
ใน 4 

2. ขอสงวนสิทธิของผูถือ
หุนสวนนอยยังคงอยู 
ยกเวนบริษัทจะเหลือหุน
นอยกวารอยละ 14.5 

3.  การรับชดเชยการขายหุนใน
ราคา 1,450 ลานบาท ยังมีผล
บังคับแตจะชดเชยตามสัดสวน 

การเพิ่มทุนสวนเกินจากแผน
เพิ่มทุน(เชน การเพิ่มทุนเพื่อ
กอสรางเงินงบประมาณ) หาก 
DEMCOไมสามารถเพิ่มทุน
ตามแผน 

1. ผูถือหุนอีโอลัส สามารถ
ผานมติเพิ่มทุนดวยเสียง 3 
ใน 4 

2. การเพิ่มทุนจะตองเสนอขาย
ในราคาไมตํ่ากวา 37 บาท
เพื่อให วินด ตองลงทุนใน
ราคาเดียวกับบริษัทลงทุน 
อยางไรก็ตามหากบริษัทจะ
ลงทุนในสวนเกินนี้ราคา
เสนอขาย จะเปนราคาหุน
ละ 10 บาท 
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3. ขอสงวนสิทธิของผูถือ
หุนสวนนอยยังคงอยู 
ยกเวนบริษัทจะเหลือหุน
นอยกวารอยละ 20 

4. การรับการชดเชยการขาย
หุนในราคา 1,450ลานบาท 
ยังมีผลบังคับแตจะชดเชย
ตามสัดสวน 

ทั้งนี้ในระหวางที่ เด็มโก ไม
สามารถชําระคาหุนเพิ่มทุน 
วินด อาจนําหุน 22 % ไปเปน
หลักประกันเพื่อการจัดหาเงิน
ของ DEMCO 

 2.3 ขอสงวนสิทธิคุมครองการแตงตั้ง
กรรมการ 

ตองไดรับสิทธิแตงตั้ง
กรรมการอยางนอย 1 
คนในชวงที่ยังถือหุน
ไมถึง 25 % 

a วินด แกไขสัญญาตามคํา
เสนอแนะของ IFA 

3 ความเพียงพอของแหลงเงินทุน บริษัทตองไดรับ
หนังสือยืนยันในการ
อนุมัติสินเชื่อกอน
การลงทุน 

a บริษัทไดรับหนังสือยืนยัน
สนับสนุนเงินกูสําหรับ
โครงการจากธนาคาร โดยการ
ลงนามสัญญาเงินกูจะกระทํา
พรอมกับการชําระเงินลงทุน
ของผูถือหุนทุกฝาย 

4 ความรัดกุมของสัญญา บริษัทตองวาจางที่
ปรึกษากฏหมาย
เพื่อใหความเห็นตอ
ความครบถวน การ
บังคับใช การรักษา
สิทธิของผูถือหุนราย
ยอย 

a บริษัทไดวาจาง บจก.อัลแลน 
แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) 
เปนผูตรวจสอบสัญญา โดยที่
ปรึกษากฏหมายไดประชุม
รวมกับ IFA ในการรับทราบ
ประเด็นและขอสังเกตุเพื่อ
ดําเนินการแกไขสัญญา 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน 

ขอเสนอแนะ การแกไข รายละเอียด 

1. อํานาจกรรมใน อีโอลัส ระบุใหกรรมการ
ตัวแทนของ  วินด ฯ  1  คน  ลงนามพร อม
ประทับตรา 

a แกเงื่อนไขอํานาจการลงนามเปนกรรมการตัวแทนจาก วินดฯ 
และ เด็มโก ลงนามรวมกันพรอมประทับตรา จากนั้น กรรมการ
จึงกระทําการมอบอํานาจลงนามเฉพาะกิจกรรมแตละเรื่องใน
ภายหลัง 

2. ขอกําหนดสิทธิในชวงที่บริษัทชําระคาหุน
ครบรอยละ 27 ไมคุมครองเรื่องการกอหนี้เกิน 
10 ลานบาท 

a เพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิใหการกอหนี้เกิน 10 ลานบาทตอง
ไดรับการอนุมัติตัวแทนผูถือหุนสวนนอย 

3. บริษัทควรไดรับสิทธิแตงตั้งกรรมการใน
บริษัทดําเนินการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน 

 วินดฯจะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอบริษัททุกเดือน และ
ยินยอมใหบริษัทตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงานในโครงการ 

4. หนี้สินและภาระผูกพันอื่นที่ไม เกี่ยวกับ
โครงการพลังงานลมตองระบุวา เด็มโกไมตอง
เปนผูรับผิดชอบ 

a วินดฯ  จัดทําหนังสือรับรองตามที่ IFA เสนอ และรวมถึง
หนี้สินที่เกิดกอนบริษัทเขารวมทุน 

5. รายการระหวางกันระหวางผูถือหุนในบริษัท
ดําเนินการ ระบุใหผูมีสวนไดเสียตองงดออก
เสียง  แตบริษัทดํ า เนินการมีขอกําหนดว า
กรรมการผู แทนจาก  อี โอ ลัส  ต อง เปนผู
ลงคะแนน ซึ่งขอกําหนดอาจขัดตอหลักธรรม
มาภิ บาล 

        - บริษัทไมสามารถแกไข เพราะเปนสัญญาระหวางผูถือหุนใน
บริษัทดําเนินการ 

6.  สัญญาควรระบุจํานวนหุนในสวนที่ เด็มโก 
จะขาย แทนการระบุเปน % เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน ถูกตอง 

a วินดฯ  จะดําเนินการแกไขตามที่ IFA เสนอ 

7.  สัญญาไมชัดเจนกรณีขายหุนราคาต่ํา และ
การแบงกําไรครอบคลุมกรณีบริษัทหาผูถือหุน
มาเองหรือไม 

a สัญญาไดรับการแกไขเรื่องการชดเชยการขายหุนราคาต่ําแลว 
ในชวงเสนอขายหุน (กอนการจายเงินปนผลครั้งแรก หรือกอน
วันที่ 31 ธ.ค. 2556) การเสนอขายหุนตองทํารวมกันและแบง
กําไรจากการขายหุนตามขอตกลง แตหลังชวงการขายหุน 
(บริษัทไดรับโอนหุนและลงทุนระยะยาว) บริษัทสามารถขาย
หุนโดยไมตองแบงกําไรกับวินดฯ 

8. ควรมีขอจํากัดสิทธิในการโอนหุนรอยละ 22 
ซึ่งใชเปนหลักประกัน 

 ในระหวางสัญญาบังคับใช หุน 22 % จะไมมีภาระผูกพัน 
ยกเวนเพื่อประโยชนของ เด็มโก และหากตองสงมอบหุน หุน
ดังกลาวตองไมมีภาระผูกพัน 
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โดยสรุปตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดแสดงความคิดเห็น
ไวและรวมถึงขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐที่เห็นวาบริษัทฯ ควรดําเนินการแกไข บริษัทฯ
ไดดําเนินการแกไขไปเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องของการแกสัญญา เร่ืองกรรมการในสวนของ
บริษัทดําเนินการ ที่บริษัทฯไมสามารถเขาไปดําเนินการได 
หลังจากนั้นคุณไพฑูรย  ไดขอใหที่ปรึกษากฏหมาย และท่ีปรึกษาการเงินอิสระ แจงตอที่
ประชุมถึงการดําเนินการของบริษัทภายหลังการออกจดหมายเชิญประชุมผูถือหุน 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
จากที่ ไดรับมอบหมายใหเขาไปดูในเรื่องของสัญญาเพื่อใหสะทอนกับความเห็นของ IFA โดย
ไดเขารวมประชุมกับ IFA เพื่อทราบประเด็นในขอที่ IFAเสนอแนะ และเปนกังวล ขอให
บริษัทนําไปเจรจาตอรองกับทางวินด ดังปรากฎตามที่บริษัทไดนําเสนอใหทราบ และขอให 
ความเห็นเพิ่มเติม   ดังนี้ 
1. ในเรื่องการขอขอมูลระหวางการกอสรางกับทางวินด  ทางวินดจะจัดทํารายงานสง ให

กับเด็มโกดวย    
2. การแบงสวนกําไรหลังจากวันครบกําหนดไปแลว หากเด็มโกไปขายเองจะตองแบงสวน

กําไรหรือไม  ปจจุบันในสัญญาแกไขแยกขอชัดเจนวา ถาเด็มโกขายเองหลังจากที่พน
กําหนดระยะเวลาในเวลาที่กําหนด เด็มโกก็ไมตองแบงกําไร 

3.  เร่ืองของภาระหนี้สิน วินดฯ ไดใหคํารับรองวากอนที่จะเด็มโกจะเขาลงทุนจนถึงวันที่เด็ม
โกเขาไปลงทุนแลว อีโอลัส ไมมีภาระหนี้อยางอื่นนอกจากหนี้ตัวโครงการพลังงานลม  

ซ่ึงโดยสรุป ส่ิงที่ IFA มีขอกังวล ไดมีการเจรจาตอรองและการเจรจาตอรองเปนดังที่บริษัท
นําเสนอ 
 
ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“IFA”) 
ความเห็นของ IFA ปรากฏตามเอกสาร และภายหลังจากที่ IFA ออกรายงานฝายบริหารไดมี
การเจรจาตอรองและไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดที่ฝายบริหารและที่ปรึกษา
กฎหมายไดเรียนในตอนตน ซ่ึงการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดภายหลังการออกรายงาน 
ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผูบริหารไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบนั้นสัญญาไดรับการแกไข
แลวตามขอเสนอแนะ และขอสังเกต หลายอยาง ดังนั้นขึ้นอยูกับที่ประชุมพิจารณาตอไป  
 
ภายหลังจากการนําเสนอของฝายบริหาร ที่ปรึกษากฏหมาย และที่ปรึกษาการเงินอิสระ 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
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คุณพัชรินทร  ชาญเมธา  ผูถือหุน :  ขอใหคุณพงษศักดิ์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
พลังงานลมที่ผลิตกระแสไฟฟาไดไมสม่ําเสมอ และขอทราบประสบการณ 5 ป ที่บริษัทมีใน
การกอสรางโครงการพลังงานลม 
 คุณพงษศักดิ์   :   คําถามที่ถามเกี่ยวกับประสบการณพลังงานลม 5 ปนาจะคลาดเคลื่อน 
เพราะวาประสบการณในการสรางโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัทยังไมมี โครงการนี้เปน
โครงการแรก สวนเรื่องความสม่ําเสมอของลม โครงการไดใชวิธี MCP  (merger correlate 
predict) บริษัทฯมีขอมูลการวัดลมของ กฟผ. 4 ป สวนวินดทําการเก็บขอมูลที่โครงการ 3 ป 
โดยขอมูลการวัดลมปสุดทายของ กฟผ. กับ 1 ปแรกของวินด เหล่ือมกันจึงนํามาหา
ความสัมพันธเรียกวาการ correlate เทากับวินดไดรับขอมูลทั้งหมด 6 ป โดยวินดใชเสาวัดลม
ทั้งหมด 17 ตนในบริเวณโครงการ และวินดไดจางที่ปรึกษาทางดานพลังงานลมระดับ Top 
ของโลกมาวิเคราะห ทิศทางลม ปริมาตร  ความเร็วลม  ซ่ึงมั่นใจวาพลังงานลมสามารถผลิต
กระแสไฟฟาได กอรปกับเงื่อนไขของ Siemens ซ่ึงเปนผูขายกังหันลมที่กําหนดใหบริษัท
จะตองมีขอมูลลมที่เพียงพอทาง Siemens จึงจะผลิตและขายกังหันลมให นอกจากนี้ผูถือหุน A 
ซ่ึงเปนผูผลิตกระแสไฟฟาขนาดใหญในประเทศไทย และผูถือหุน B ผูผลิตกระแสไฟฟาขนาด
ใหญในญี่ปุนแสดงเจตนาที่จะเขารวมทุนในโครงการ แสดงวาผูรวมทุนทั้ง 2 รายจะตองมี
ความมั่นใจในการลงทุน ซ่ึงจากขอมูลขางตน บริษัทจึงมั่นใจวาสามารถผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานลมในเชิงพาณิชยได 
 
คุณประวิทย ศิริภาณุพงศ  ผูถือหุน : จากโครงสรางการถือหุน วินดฯ  ถือหุน 73 %   เปน
จํานวนเงิน 950 ลานบาท  แตเด็มโก ถือหุน 27 % เปนเงิน1,300 ลานบาท  ขอใหบริษัทอธิบาย 
 คุณไพฑูรย  : ราคาหุนสามัญที่วินดฯ ลงทุนในอีโอลัสเปนราคา PAR 10 บาท  สวนเด็มโก
ลงทุนใน ราคา 37 บาท  สําหรับ ผูถือหุน A และ ผูถือหุน B ลงทุนที่เฟรสโคราชกับ เค อาร ทู 
โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม  เพราะฉะนั้นราคาซื้อขายและการจายเงินคาหุนเปนรายละเอียดใน
สัญญาระหวางผูถือหุน A และ ผูถือหุน B กับผูถือหุนเดิมซึ่งเปนเอกสิทธิ์เฉพาะ  เด็มโกจึงไม
สามารถยืนยันไดวาลงทุน 10 บาทหรือไม 

 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  หากเด็มโกไมเขารวมทุนกับวินดฯใน
โครงการหวยบง 2และ 3 วินด ฯจะสามารถหาผูรวมทุนอื่นมารวมเพื่อใหโครงการมีทุน
เพียงพอและทําใหโครงการใหเดินหนาตอไปใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดทันเวลาไดหรือไม       
 
                                                                         



  17/24 

คุณพงษศักดิ์   : โครงการนี้เด็มโกจะเขาทําการกอสรางในสวนBOP ถาหากบริษัทไดงานนี้
ประโยชนจะแบงเปน 2 สวน คือสวนในฐานะของผูถือหุนและในฐานะของผูรับจางการ
กอสรางBalance of plant ซ่ึงจาก MOU นั้นกําหนดผลกําไรที่ cost plus  15 % จากตนทุน  ซ่ึง
ธุรกิจหลักของบริษัทที่ผานมามีโครงการที่จะได กําไร cost plus  15 % นอยมาก บริษัทจึงเห็น
ควรที่จะดําเนินการโครงการนี้ทั้งในฐานะผูลงทุนเอง และในฐานะผูกอสราง  ถาหากลาชากวา
นี้จะมีเงื่อนเวลาในเรื่อง กําหนดวันขายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD) กับกฟผ.  และเด็มโก
มั่นใจวาโครงการนี้จะสําเร็จ 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  ดูจากโครงการหวยบง 2 ตารางเวลา
กําหนดการกอสรางหากเริ่ม กรกฎาคม 2554 จะเสร็จเดือน ส้ินธันวาคม ป2555 ใชหรือไม 
 คุณพงษศักดิ์  :  นั่นคือกําหนดการจายไฟ ซ่ึงเปนธันวาคมป 2555  
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ   :  เปนกําหนดของ กฟผ.หากชากวานั้น
จะยกเลิกใชหรือไม  
คุณพงษศักดิ์  : SCOD จากขอมูลที่ไดมาที่ไดจะจายไฟไดกลางป 2555 นั้น หลักเกณฑของ 
กฟผ. หากโครงการสามารถกอสรางติดตั้งกังหันแลวเสร็จ 1 ตัว ก็จะถือวาเขาหลักเกณฑของ 
SCOD เงื่อนไข SCOD ก็ผานไป แตสวนของAdder  เปนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผูประกอบการอาจจะ
รอจนกวาติดตั้งกังหันครบแลวจึงขอ Adder เพราะ Adder มีกําหนดระยะเวลา 10 ป         
  
คุณอนันต  ตนัติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  ถาลาชาจะมีผลเสียหายกับโครงการ
หรือจะทําโครงการถูกยกเลกิหรือไม             
คุณพงษศักดิ์    :  ในสวนของเด็มโกที่จะเขาไปทํารายการนี้เพราะตองการกอสราง Balance of 
plant เพราะวาถาหากเงินทุนพรอม บริษัทก็จะสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางไดทันที ซ่ึงคาด
วาในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ของ2554 และในไตรมาสแรกของป2555 งานในสวนสถานีไฟฟาก็
ใกลแลวเสร็จและจะทยอยติดตั้งจนกระทั่งจายไฟเชิงพาณิชยวันแรก (COD) ของโครงการแรก
ประมาณกลางป 2555 ตอดวยโครงการ เค อาร ทู จะใหแลวเสร็จภาย ธันวาคม ป 2555  
 
 คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  หากบริษัทเขาไปลงทุนทําให เงินทุน
พรอมซึ่งบริษัทจะไดประโยชนในดานคากอสรางงาน Balance of plant  ที่จะมีอัตรากําไร
ขั้นตนสูงกวาปกติ ใชหรือไม 
คุณพงษศักดิ์  : ใช 
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คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  อีก 7 โครงการที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของ กฟผ. อยากทราบวาวินดฯ มีขอตกลงกับเด็มโกในเรื่องของการรับงานตอไป
หรือไม 
 คุณพงษศักดิ์   :  เด็มโกกับวินดฯ มีการชวยกันพัฒนาโครงการพลังงานลมมาโดยตลอดเริ่ม
ตั้งแตโครงการเขาคอและโครงการหวยบง สําหรับอีก 7 โครงการ บริษัทมีการลงนาม MOU 
เรียบรอยแลว หากโครงการเกิดบริษัทก็จะเปนผูรับจางกอสรางแบบ cost plus  15 % เชนกัน 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  7 โครงการที่เหลือการยื่นโครงการกับ 
กฟผ.จะตองสงรายงานผลการทดสอบพลังงานลมใหดวยหรือไม 
คุณพงษศักดิ ์  :      การยื่นขอกับ กฟผ. ประเด็นแรกโครงการจะขอให กฟผ.พิจารณาการรับซื้อ
ไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานลมโดยมีขอมูลเบื้องตน เชน สถานที่ของโครงการ เพื่อให กฟผ. นําไป
ศึกษาและทดสอบกับระบบของ กฟผ.วาสามารถรองรับพลังงานลมไดหรือไม ซ่ึง กฟผ.อยู
ระหวางการศึกษาขอมูล  หากระบบสามารถรับได  กฟผ .  ก็จะพิจารณาวาสามารถซื้อ
กระแสไฟฟา ภายใตเงื่อนไขที่โครงการจะตองนําไปดําเนินการ  เชน การจัดหาที่ดิน  
บริษัทผูผลิตกังหันลม เปนตน                                                        
 
คุณอนันต  ตนัติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  มีคูแขงที่ยื่นเสนอมากหรือไม 
คุณพงษศกัดิ ์  :     เปนหนาทีข่องวินดฯ  และมีขอมูลอยูในรายงานของ IFA  
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  : จากการประเมิน Equity IRR อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการในสวนของผูถือหุนโดยประเมินจากรายรับคาไฟเต็มป 1,920 ลาน
บาทจากรายงานของ IFA  ซ่ึงหักดวยรายจายแลว หักดอกเบี้ยจายสวนของเงินกู 8,750 ลานบาท 
สวนทุน 3,750 ลานบาท ดอกเบี้ยจายอยูประมาณ 455 ลานบาท  เปนสุทธิ  1,465 ลานบาท หาร
ดวย Equity 3,750 ลานบาท  อัตราEquity IRR  เปน 39 %  ไมทราบวาถูกตองหรือไม 
คุณไพฑูรย  :  จากรายงานของ IFA  ผลตอบแทนมากกวา 30 % และขอให IFA ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 IFA   :  การคํานวณของ IFA  ผลตอบแทน Equity IRR ประมาณ 15.9 % แตที่ทานผูถือหุนพูด
ถึงเปน Return on Equity ในปที่ใหผลตอบแทนสูงสุดซึ่งจะอยูในปหลังๆ  เมื่อ Discount 
กลับมา Equity IRR อยูที่ ประมาณ 15.9 %  ซ่ึงสอดคลองกับตัวเลขที่คุณไพฑูรยช้ีแจง                                    
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  จากอัตราผลตอบแทนที่สูงนี้นาจะ
คุมคากับการลงทุน แตบริษัทนาจะเขาลงทุนในระดับโครงการเชนเดียวกับผูถือหุน A และผูถือ
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หุน B ซ่ึงนาจะไดประโยชนมากกวา  จึงขอใหบริษัทชี้แจงสาเหตุที่ไมลงทุนเชนเดียวกับผูถือ
หุนรายอื่น 
คุณไพฑูรย  : เนื่องจากผูถือหุน A และผูถือหุน B ไดมีขอตกลงกับทางวินดฯ มากอนที่บริษัท
จะตัดสินใจเขารวมทุน และจากการลงทุนของเด็มโกถาเทียบเปนสัดสวนการถือหุน ในระดับ
โครงการ เปนประมาณ 16 % (หากรวมกับผูถือหุน A และผูถือหุน Bจะมากกวา 50 %)  แตตาม
ขอตกลงของธนาคารผูใหกูของโครงการระบุวาบริษัทผูพัฒนาโครงการจะตองถือหุนไมนอย
กวา 50 %  ดังนั้นเด็มโกจึงไมสามารถลงทุนในระดับโครงการได 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  จากการรับฟงขอมูลที่ผานมาการ
ลงทุนครั้งนี้แนวโนมนาจะเปนการลงทุนระยะสั้นมากกวา ใชหรือไม เพราะถามีโอกาสเด็มโก
นาจะเขาลงทุนโดยตรงซึ่งจะไดประโยชนมากกวา 
คุณพงษศกัดิ์   :   การลงทุนครั้งนี้แยกเปน 2 กรณี คือ ลงระยะสั้นไดผลตอบแทนกลับมาที่ 
1,570 ลานบาท จากการทยอยลงทุน 1,300 ลาน หรือลงระยะยาว ที่ผลตอบแทน IRR 15.9 %
ตอป ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  จากขอกําหนดในสัญญาที่บริษัทจะ
ไดรับชดเชยหุนในสวน 22 % ซ่ึงบริษัทจะตองแจงกอนวาจะเลือกแบบไหน ดังนั้นบริษัทจะทํา
อยางไร 
คุณไพฑูรย  :  ตามขอกําหนดในสัญญาบริษัทมีระยะเวลาในการตัดสินใจ 8 เดือน ดังนั้นจึงขอ
เวลาเพื่อดแูนวโนมของตลาดในขณะนั้นและจะแจงการตดัสินใจใหผูถือหุนทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
คุณเทียนชัย  วงศนวพร   : โครงการนี้ หนวย Adder เทาไรที่เปนจุดคุมทุน 
คุณพงษศักดิ์   :    Adder 3.50 บาท  ถูกกําหนดมาเด็มโกไมสามารถเพิ่มหรือลดได เมื่อลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟแลว  Adder จะคงที่ตลอดอายุสัญญา  10 ป  เปนภาระผูกพันหากผลิต
กระแสไฟฟาขายใหกับการไฟฟาไดภายในเวลาที่กําหนดจะไดรับ Adder 3.50 บาท/หนวย เปน
เวลา 10 ป 
 
คุณฮั่งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน  :  ที่ผานมาขอขอบคุณบริษัท ที่มีการบริหารใหผลตอบแทนที่ดี
แกผูถือหุนมาโดยตลอด   แตการที่บริษัทตัดสินใจที่จะเขาลงทุนในโครงการนี้ มีขอกังวล 3 
ประเด็นที่ขอใหฝายบริหารพิจารณา คือ 
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 1. การไมไดรับสิทธิใหมีกรรมการเพื่อบริหารในระดับโครงการ อาจทําใหบริษัทเสีย
ผลประโยชนได   
2. ความพรอมของเงินลงทุน  จากรายงานการชําระคาหุนที่บริษัทจะตองทยอยชําระ  อาจจะทํา
ใหบริษัทขาดสภาพคลองได   
3. การที่วินดยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของเด็มโก และรีบรอนแกไขสัญญาอยางรวดเร็ว 
คุณพงษศกัดิ์   :    ขอชื้แจงทานผูถือหุนตามประเด็น ดังนี้ คือ  
1. การไมมีกรรมการในระดับโครงการไมนาจะเปนขอกังวลเนื่องจากการบริหารของ

โครงการเปนลักษณะของการมีกระแสลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟาหากมีลมก็ผลิตกระแสไฟ
และขายได เกิดรายรับ จายเงินปนผล สําหรับการลงทุนของโครงการจะลงทุนไดเฉพาะ
สวนที่เกี่ยวกับโครงการนี้เทานั้น ดังนั้นการรับเพียงรายงานนาจะเพยีงพอและเชื่อถือได 

2. ความพรอมของเงินทุนที่จะชําระคาหุน  เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีการลงนามสัญญา 
Balance of Plant เพื่อกอสรางกอนแลว ประมาณ 300 ลาน ดังปรากฎตามรายงานของ IFA 
ซ่ึงสวนนี้จะผันเปนเงินลงทุนเพื่อชําระคาหุนงวดแรก นอกจากนี้บริษัทยังหุนซื้อคืนที่ยัง
ไมไดจําหนาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 DEMCO-W4 และเงินกูจากสถาบัน
การเงินที่เตรียมรองรับการชําระคาหุนดังกลาว 

3. การที่วินดฯ ยอมแกไขสัญญาตามเงื่อนไขของเด็มโกเสมือนวามีนัยยะนั้น ขอเรียนวาที่ผาน
มามีการชี้แจงกับนักลงทุนมาตั้งแต กลางป 2553 วาโครงการนี้จะเกิด แตดวยขอจํากัดเรื่อง
โครงสรางเงินทุนทําใหชลอมาจนปจจุบัน และที่ผานมาเด็มโกกับวินดฯ ไดรวมพัฒนา
โครงการกันมาโดยตลอด ดังนั้น วินดจึงยินยอมแกไขสัญญาตามที่ IFA เสนอแนะ เพื่อให
โครงการไดเดินหนาตอไปไดเปนโครงการพลังงานลมของประเทศ 

คุณไพฑูรย  :  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา เดิมบริษัทมีการเตรียมแผนจะเขาลงทุนในโครงการพลังงาน
ทดแทนอยูแลว โดยมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 DEMCO-W4  เพื่อรองรับการ
ลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตยที่เขื่อนปากมูล  โดยบริษัทยื่นเสนอขอขายกระแสไฟฟา
กับ กฟผ. แตเนื่องจาก Adder ที่บริษัทไดรับต่ํา ผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุนบริษัทจึง
ยกเลิกแผนการลงทุนในโครงการดังกลาว และพิจารณาการลงทุนในโครงการพลังงานลมนี้ที่
ใหผลตอบแทนที่สูงกวา ซ่ึงเปนการลงทุนตามเปาหมายที่บริษัทเตรียมไวเพื่อขยายธุรกิจไปสู
พลังงานทดแทน 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและขอมติที่ประชุมโดย
ไดเรียนเชิญผูเขาประชุมเปนตัวแทนเพื่อเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงเพื่อความ 
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โปรงใส (คุณเพ็ญศรี  จินตนานนท ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)โดยวาระนี้ที่
ประชุมตองอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุน บริษัท อีโอลัส เพาวเวอร ตาม
รายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน 

(เห็นดวย 204,736,265 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.6945 ไมเห็นดวย 4,803,702 เสียง 
คิดเปนอัตรารอยละ 2.2922 งดออกเสียง 27,854 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.0133) 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห
สนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายไพฑูรย กําชัย เปนผูกลาวนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอผูถือ
หุน  

นายไพฑูรย กําชัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
อีกจํานวน 363,538,157 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 635,461,843 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมเปน
จํานวน 999,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 999,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท 

นอกจากนี้ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 
4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนตามที่ระบไุวขางตน ดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
จํานวน 

999,000,000 บาท (เการอยเกาสบิเกาลานบาท) 

 แบงออกเปน 999,000,000 หุน  (เการอยเกาสบิเกาลานหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 999,000,000 หุน  (เการอยเกาสบิเกาลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ไมมี หุน (-) 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน 

(เห็นดวย 206,790,840 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 98.6749 ไมเห็นดวย 1,805,065 เสียง 
คิดเปนอัตรารอยละ 0.8613 งดออกเสียง 971,916 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.4638) 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายไพฑูรย กําชัย เปนผูกลาวนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอผูถือ
หุน  

นายไพฑูรย กําชัย แจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระกอน 
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 363,538,157 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ตามรายละเอียดดังนี ้

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 316,828,627 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตาง
คราวกันใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ตามรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 
ในอัตราสวนการจองซื้อ 2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม กรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง และในระหวาง
ระยะเวลาการจองซื้อหุนเพิ่มทุน     ผูถือหุนเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุน
เกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ไดรับจัดสรรตามสัดสวนได ในราคาเสนอขายเดียวกัน 
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูพิจารณา
กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุน
สวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจะซื้อ
หุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิ
ดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มี
หุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตนทุกราย 
ใหจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามจํานวนหุนที่แสดงความ
จํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว  

จํานวนหุนที่จัดสรรดังกลาวขางตนเปนการคํานวณรวมถึงกรณีผูถือหุนใบสําคัญแสดง
สิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัททั้งจํานวน ทั้งนี้ 
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จํานวนหุนที่บริษัทจะจัดสรรขึ้นอยูกับจํานวนทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทใน
วันที่บริษัทกําหนดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและเปนไปตาม
อัตราสวนการจองซื้อตามที่กําหนดขางตน 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 46,709,530  หุน สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมครั้งที่ 3 (DEMCO-W3) ผู
ถือหุนเดิมครั้งที่ 4 (DEMCO – W4) และผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2)  ซ่ึง
ตองมีการปรับสิทธิตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท โดยเมื่อรวม
กับจํานวนหุนที่สํารองไวเดิมจะมีหุนสํารองรวมจํานวนทั้งสิ้น 238,732,535 หุน ที่ได
จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท 

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน หรือเนื่องจาก
การไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวใน
คราวเดียวกัน หรือตางคราวกันในโดยราคาเสนอขายไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 ของราคา
ตลาด  ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณา
กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวของจะกําหนด 

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนที่มีเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของกําหนด บริษัทจะดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของ
กําหนด 

นอกจากนี้ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา หากบริษัทไมมีการเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร 
จํากัด ตามที่ขออนุมัติในวาระขางตน บริษัทก็จะไมดําเนินการเพิ่มทุนตามที่ขออนุมัติในครั้งนี้
ทั้งหมด 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
363,538,157 หุนตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน  

(เห็นดวย 206,790,940 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 98.6749 ไมเห็นดวย 2,749,027 เสียง 
คิดเปนอัตรารอยละ 1.3118 งดออกเสียง 27,854 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.0133) 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ปดประชุม เวลา 16.52 น. 

                                         


