
 

 
 

 
 
 
 
 

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน 
 

ครั้งที่ 1 / 2556 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
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 เวลา 14.00 น. 

 
 
 
 

   ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น ชั้น 5 
โรงแรม ที เค พาเลซ 

เลขที่ 54/7  ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

59 หมูที่ 1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี  12000 โทร.02-9595811  
 

  วันที่ 30 เมษายน 2556 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย      1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2556 
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
5. สรุปรายละเอียดสําคัญของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนและไดรับการจัดสรร  

6. สรุปรายละเอียดสําคัญของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนและไดรับการจัดสรร 

7. สรุปรายละเอียดสําคัญของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ครั้งท่ี 3  

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
9. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ 
10. คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตอง

นํามาแสดงในวันประชุม 
11. สําเนาขอบังคับของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  
12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2556 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจงใหทานทราบวา ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 1/2556 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น ช้ัน 5โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 

ซอยแจงวัฒนะ15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
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 บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ซึ่งไดจัดใหมีข้ึนเมื่อวันที่ 29เมษายน 
2556 โดยบริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2556 ดังกลาว 

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ไดมี
การบันทึกอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เนื่องจากวาระที่ 2 ซ่ึงเปนวาระพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ซ่ึงเปนวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9 ซ่ึงเปนวาระพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนวาระที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กัน และเปนเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติไม
อนุมัติวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทจะไมเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาวาระอื่นๆ  อีกตอไป และจะถือวาวาระที่
ไดรับการอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 บริษัทมีความประสงคจะลงทุนในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด (“วินด เอนเนอรยี่”) โดยการ
เขาซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 5,263,158 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของหุนทั้งหมดของวินด เอนเนอรยี่ ในราคาหุน
ละประมาณ 190 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) 

 การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปฯ) โดยขนาด
ของรายการดังกลาวมีมูลคาเทากับรอยละ 22.53 ของสินทรัพยรวมของบริษัทภายใตเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ
แทน ซึ่งคํานวณมูลคาของรายการไดมูลคาสูงสุด ซึ่งเปนขนาดรายการที่เขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 กลาวคือ 
เปนรายการระหวางบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลคารายการเทากับรอยละ 15 หรือ
สูงกวา แตต่ํากวารอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมิตองนํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการของผูถือหุนใหญของวินด เอนเนอรยี่ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัท ดังนั้น การเขาซื้อหุนในวินด เอนเนอรยี่ จึงเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546  (ประกาศ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) โดยรายการดังกลาวเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ และ 
ขนาดของรายการดังกลาวมีมูลคาเทากับรอยละ 57.40 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเปนขนาด
รายการที่มากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงตองจัดทํารายงานและ
เปดเผยการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากผูถือหุน ซึ่งตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ไดมีมติ
แตงตั้งบริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อทําหนาท่ีใหความเหน็เกี่ยวกับ
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสนิทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 จากการเขาทํารายการเขาซื้อหุนในวินด เอนเนอรยี่ ซึ่งเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินโดยมีมูลคา
รายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตต่ํากวารอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของบริษัท บริษัทจึงมิตองนํารายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น  บริษัทมีหนาท่ีตองจัดสงสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย บัญชี 2 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปฯ ใหแกผูถือหุนภายใน 21 
วัน นับแตวันที่บริษัทไดเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ดีเนื่องจากบริษัทตองนํารายการเขาซื้อหุนใน
วินด เอนเนอรยี่ เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากการที่รายการดังกลาวเขาขายเปนการทํารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน และบริษัทตองจัดทําสารสนเทศในสวนของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนตองนําสงเอกสาร
สําหรับการประชุมผูถือหุน บริษัทจึงไดจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยตามบัญชี 2 และจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมกันในคราวเดียว 

 รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัท 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 
   จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจ
พิจารณา และดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ รวมถึงดําเนินการอื่นใด อันจําเปน
และเกี่ยวเนื่องกับการเขาทํารายการ และเปนผูมีอํานาจในการติดตอ เจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สงมอบ 
เอกสาร และ/หรือ สัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ กับคูสัญญา และ/หรือ บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังกลาว 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตอ ขออนุญาตตอหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสํานักงาน กลต.  และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนการแกไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวของท่ีจะตองเปดเผย การเปดเผยขอมูลใดๆ ท่ี
เกี่ยวของ การใหถอยคํา ขอความ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการ
เขาทํารายการดังกลาวไดทุกประการจนเสร็จการ รวมท้ังใหมีอํานาจในการแตงตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรับมอบ
อํานาจชวงในการดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตน  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และมอบหมายให
กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจพิจารณา และดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาตางๆ 
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ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ รวมถึงดําเนินการอื่นใด อันจําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาว  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท 

 ภายใตบทบัญญัติมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติม) กําหนดไววา บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพิ่มข้ึนได เมื่อหุนท้ังหมด
ไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว เวนแตหุนที่ยังไมไดออกจําหนายนั้นเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับ
หุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2553 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่
จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 2 (ESOP 2)  โดยปจจุบันมีการใชสิทธิตามใบแสดงสิทธิ
ดังกลาวไปแลวบางสวน ท้ังนี้ ในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 นี้ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกจํานวน 
2,992,489 บาท ทําใหมีบริษัททุนชําระแลวเปนจํานวน 629,035,926 บาท จากทุนชําระแลวเดิมจํานวน 626,043,437 
บาท   ดังนั้น ภายหลังจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว บริษัทจึงยังคงมีหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังไมได
จําหนายจํานวน  6,425,917 หุน เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 6,425,917 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 635,461,843 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 629,035,926 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมได
ออกจําหนายของบริษัท จํานวน  6,425,917  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 6,425,917 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 635,461,843 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 629,035,926 บาท โดยการตัดหุนที่ยัง
ไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน  6,425,917  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน 
และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจํ านวน  6 ,425 ,917   บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจํ านวน 
635,461,843 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 629,035,926 บาท โดยการตัด
หุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน  6,425,917  หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ตามที่ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที่ 3 ขางตน บริษัท
ตองการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัททั้งหมด โดยเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 โดยใชขอความตอไปนี้แทน ท้ังนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข
และเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน   629,035,926  บาท (หกรอยยี่สิบเกาลานสามหมื่นหา
พันเการอยยี่สิบหกบาท) 

 แบงออกเปน 629,035,926   หุน (หกรอยยี่สิบเกาลานสามหมื่นหา
พันเการอยยี่สิบหกหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 629,035,926   หุน (หกรอยยี่สิบเกาลานสามหมื่นหา

พันเการอยยี่สิบหกหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                         -    หุน (          - )” 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. 
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายของ
บริษัททั้งหมด ท้ังนี้ ใหบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี
อํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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 เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท และมีความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว รวมถึงมีเงินทุนที่จะเขาลงทุนในวินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง โดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุน ดังรายละเอียดท่ี
ปรากฏในวาระที่ 2 ขางตน บริษัทจึงจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 317,492,174  บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 629,035,926 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 317,492,174 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก (1) ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวน
หุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 5 (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 หรือ DEMCO - W5) และเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 หรือ DEMCO – W6)  
ซึ่งจะจัดสรรใหผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและไดรับการจัดสรร (3) เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 3 (DEMCO - 
ESOP 3) และ(4) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 2 (ESOP 2) สวนที่เหลือจากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 
 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งท่ีสงมาดวย 4 
 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 
317,492,174  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 629,035,926 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 317,492,174 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน   
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทอีกจํานวน  317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
629,035,926 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน   946,528,100 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 317,492,174 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 ตามที่ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที่ 5 ขางตน บริษัท
ตองการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 โดยใชขอความ
ตอไปนี้แทน ท้ังนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน   946,528,100 บาท (เการอยสี่สิบหกลานหาแสนสอง
หมื่นแปดพันหนึ่งรอยบาท) 

 แบงออกเปน 946,528,100  หุน (เการอยสี่สิบหกลานหาแสนสอง
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หมื่นแปดพันหนึ่งรอยหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 946,528,100  หุน (เการอยสี่สิบหกลานหาแสนสอง

หมื่นแปดพันหนึ่งรอยหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                 -    หุน (          - )” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ท้ังนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

  ตามที่บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 317,492,174 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 629,035,926 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน   946,528,100 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 317,492,174 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 5 ขางตน จึงเสนอ
ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 317,492,174  หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1 บาท ดังกลาว ดังนี้  

1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน  125,807,186 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ตามรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุนในวันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ในอัตราสวนการจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
ราคาขายหุนละ 10 บาท กรณีมีเศษหุนต่ํากวา 1 หุนใหปดท้ิง และในระหวางระยะเวลาการจอง
ซื้อหุนเพิ่มทุนซึ่งคาดวาอยูในระหวางวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556  ผูถือหุนเดิมอาจแสดงความ
จํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ท่ีไดรับจัดสรรตามสัดสวนได ในราคา
เสนอขายเดียวกัน ท้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนเดิมไม
ใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจะซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดสวนการ
ถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร
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ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีหุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อ
หุนเกินกวาสิทธิของตนการถือหุนของผูถือหุนเดิมท่ีแสดงความจํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว  

  ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุน
เดิม และมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุน
เดิมท่ีแสดงความจํานงจะซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกิน
สิทธิดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีหุนเหลือเพียงพอท่ีจะ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตนทุกราย ใหจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแต
ละรายตามจํานวนหุนที่แสดงความจํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว 

2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 78,629,492 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 5 (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 
หรือ DEMCO-W5) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 78,629,579 หุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 หรือ DEMCO – W6) 
โดยบริษัทจะจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุน (Right Offering) และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ไดรับอนุมัติในขอ (5.1) ในอัตราสวน
การจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1.6 หุน จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สําหรับทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 
และใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 โดยไมคิดมูลคา หากอัตราสวนการจองซื้อต่ํากวาท่ีกําหนด จะไมไดรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และหากมีเศษใหปดเศษทิ้ง  ท้ังนี้ ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ DEMCO-W5 
เทากับ12 บาท และราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ DEMCO-W6 เทากับ 15 บาท 

 ท้ังนี้ ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) พรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 และใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 (Record 
Date) และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุน โดยการปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 7 มิถุนายน 
2556 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด อยางไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 
5 และใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 จะตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 28,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ครั้งท่ี 3 (DEMCO-ESOP 3) โดยไมคิดมูลคา ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) 
เทากับ 15 บาทตอหุน และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,425,917 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ ท่ีจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 2 (ESOP 2)  สวนที่เหลือ
จากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และการปรับสิทธิตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 2 (ESOP 2)  เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 5/2553 วันที่ 15 มิถุนายน 
2553 และมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2553 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  

 ท้ังนี้ คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะพิจารณากําหนดอัตราสวนหุน
สามัญเพิ่มทุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 
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3 (DEMCO - ESOP 3) ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแลว  

4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามขอ  1) ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนิยามที่กําหนดไวประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
(ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด 
"ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของจะกําหนด ท้ังนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาว จะไมต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแต
ละรายถืออยู (Rights Offering) ตามที่กําหนดในขอ 1) และจะไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด   

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจพิจารณา
กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกําหนดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน การ
กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิมท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครั้งท่ี 5 และใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 (Record Date) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ 
การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ 
ท่ีจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 
รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 3 ตามที่
เห็นสมควรเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหกระทําได   

ในกรณีท่ีบริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด 
บริษัทจะดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 
 รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งท่ีสง
มาดวย 4 
 จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม
เกิน 317,492,174 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ มีอํานาจในการดําเนินการตางๆ รวมถึงพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดขางตน 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวนไมเกิน 317,492,174  หุน ดังนี้ (1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) (2) จัดสรรเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้ง
ท่ี 5 (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 หรือ DEMCO-W5) และเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั้งท่ี 6 หรือ DEMCO – W6)  ซึ่งจะจัดสรรใหผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนและไดรับการจัดสรร (3) จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
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แสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ครั้งท่ี 3 (DEMCO-ESOP 3) และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 2 
(ESOP 2) สวนที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 
2556 และ (4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามขอ  1) ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัท และมอบหมายใหคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ  มีอํานาจในการดําเนินการตางๆ รวมถึงพิจารณากําหนด
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดขางตน 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 5 
และใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 6 เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุ   

 
  บริษัทประสงคท่ีจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 5 หรือ DEMCO-W5”) จํานวนไมเกิน 78,629,492 หนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 หรือ DEMCO – W6”) จํานวนไมเกิน 
78,629,579 หุน เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและไดรับการจัดสรร 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระที่ 7 ขอ 1) ขางตน ในอัตราสวนหุนสามัญ 1.6 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
สําหรับท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 และใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 โดยไมคิดมูลคา ท้ังนี้ หากอัตราสวนการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมคนใดต่ํากวาท่ีกําหนด ผูถือหุนเดิมคนนั้นจะไมไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ และหากมีเศษของใบแสดงสิทธิฯ ใหปดเศษทิ้ง  ราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ DEMCO-
W5 เทากับ 12 บาทตอหุน และราคาใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ DEMCO-W6 เทากับ 15 บาท
ตอหุน และราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะไมต่ํากวามูลคาท่ีตราไว (Par value) ของหุนสามัญของบริษัท  
  ท้ังนี้ เนื่องจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 5 และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 
6 เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบ
ตอผูถือหุน (Dilution Effect) อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยผูใชสิทธิ
ไมใชผูถือหุนเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน
ใหแกผูถือหุนเดิมและบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้แลว  
  รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 5 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 (DEMCO-W5) สิ่งท่ีสงมาดวย 5 
และรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6 (DEMCO-W5) สิ่งท่ีสงมาดวย 6 
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ดังนั้น จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 และใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งท่ี 6 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  (Rights Offering) และอนุมัติให
คณะกรรมการมีอํานาจในการ (1) กําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาการใชสิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
เชน วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใชสิทธิ วันสิ้นสุดของการใชสิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และ
หลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต  คําขอ
ผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ 
ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 5 หรือ 
DEMCO-W5”) จํานวนไมเกิน 78,629,492 หนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 6 หรือ DEMCO 
– W6”) จํานวนไมเกิน 78,629,579 หุน เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
ดังรายละเอียดตามที่เสนอขางตน ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ 
อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 5 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 ดังกลาว เชน รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใชสิทธิ วัน
สิ้นสุดของการใชสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหกระทําได 

หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน คร้ังที่ 3 

 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานของบริษัทที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทท่ีผาน

มา และเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทภายใตสภาวะ
การแขงขันในปจจุบันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับของบริษัท รวมท้ังเปนการ
รักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัท ในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของ
บริษัท ในอนาคต ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูถือหุนเนื่องจากเปนการสรางแรงจูงใจให
พนักงานปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัท และกอใหเกิดผลตอบแทน
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สูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงคท่ีจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ครั้งท่ี 3 (DEMCO-ESOP 3) จํานวน 
28,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ท้ังนี้ ราคา
ใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DEMCO - ESOP3) 15 บาทตอหุน 

  โดยรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งท่ี 3 
(DEMCO - ESOP 3) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ครั้งท่ี 3 สิ่งท่ีสงมาดวย 7 

  จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ครั้งท่ี 3 และอนุมัติให
คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แกไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของ
กับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหกระทําได หรือในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ 
เชน วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน หรือ
การกําหนด แกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อใหเปนตามขอกําหนดของกฎหมายหรือคําสั่งของหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกําหนดอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรร
ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งท่ี 3 (DEMCO-ESOP 3) ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติ
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแลว และมีอํานาจดําเนินการ
ใด ๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหกระทํา
ได ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แกไข เจรจา ลงนาม สงคําขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดตอ เสนอขอมูล ยื่นคําขอ
อนุญาตดังกลาวและเอกสารหลักฐานอื่นใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัตกิารออกใบสําคัญแสดงสิทธิใน

การจองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จํานวน 
28,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ครั้งท่ี 3 และ
มอบหมายใหคณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียดสาํคัญและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว ตามที่เห็นสมควรเทาท่ีกฎหมายกําหนดใหกระทําได ภายหลัง
จากที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนแลว  

 
หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 
 จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2556 
เวลา 14.00 น. ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น ช้ัน 5โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง
สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่น
เขาประชุมและออกเสียงแทนตน  โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สวนผูถือหุน
ตางชาติซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่ง
ที่สงมาดวย 8 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนกรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือ และรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 เพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได  

ท้ังนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวม
ประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 10 โดยบรษิัท จะดําเนินการประชุม
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผูถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 11  

เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 เปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบรอย บริษัทจะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 12.00น.ของวัน
ประชุม ณ สถานที่ประชุมดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
1/2556 (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยการปดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

 
ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ

แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ (www.demco.co.th/ir) 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                                         
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

                                                                                                  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2556  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 29  เมษายน  2556 เวลา 14.00 น. ณ หองจามจุรี และหองทองกาว  ช้ัน 1 โรงแรม ที เค 
พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  โดยมีนาย
วิทยา  คชรักษ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 111ราย และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม จํานวน 140 ราย รวมเปน 251  ราย นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 294,204,289  
หุน คิดเปนรอยละ  46.9942  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  626,043,437 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและกอนการเริ่มประชุม ประธานฯ ไดกลาว
แนะนํากรรมการและ ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 

 
1. นางประพีร         ปุยพันธวงค ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวภาษิตา   กิจยโภค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุวัฒน จรดล กรรมการ 
6. นายภูมิชาย        หิรัญชัย กรรมการ 
7. นายพงษศักดิ์     ศิริคุปต กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพโรจน    ศิริรัตน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
9. นายอาคม         มานะแกว                  กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
10.นายไพฑูรย     กําชัย  เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายการเงิน     

และบัญชี 
 

นอกจากนี้มีผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. คุณวิชาญ   ดวงฤทธิ์    ที่ปรึกษากฎหมาย   
2. คุณจินตนา  มหาวนิช    ผูสอบบัญชี  จาก สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ   
3. คุณสันติ  อัศวศรีพงศธร  อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 
และมีกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม  1 ทาน ไดแก 

             นายประเดช   กิตติอิสรานนท    กรรมการ  (ไมไดเขารวมประชุมเนื่องจากนัดพบแพทย  ) 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  ผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองด

สิ่งท่ีสงมาดวย 1
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ออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ
และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุนซึง่ใชหนงัสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ค. 

(2) สําหรับผูมอบฉันทะซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดลงมติไวแลว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแตละ
วาระตามการลงมติของผูถือหุน  

(3) สําหรับการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไมไดแสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับ
คะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะในที่ประชุม  

(4) หลังจากลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯจะขานจํานวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะแสดงผล
ทางจอภาพ   

(5) ในขณะประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไมอยูในหองประชุม ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อใหบริษัทนํามาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหวางการประชุม ถา
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นขอใหยกมือหลังจากที่ประธานฯ
อนุญาตแลวใหแจงช่ือ-นามสกุล ระบุวามีสถานะเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะไดบันทึกใน
รายงานการประชุมไดอยางถูกตอง  

           สําหรับการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนของผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แลวนํามาหัก
ออกจากจํานวนเสียงที่เขาประชุมและจะบันทึกผลลัพธเปนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ   

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว  ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือ  

                 วันท่ี  17 ตุลาคม  2555 

   ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2555  ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมและนําสงใหทานผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ขอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและซักถาม   

 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่  

17 ตุลาคม  2555 ดวยคะแนนเสียง  

เห็นดวย    295,032,523 เสียง คิดเปนรอยละ 99.978 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 64,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.022 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2555 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงวด

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 
                ประธานแจงใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ 
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                 เลขานุการบริษัท  :                                                                                           

บริษัทฯ ไดนําสง งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ใหกับทานผูถือหุน ตามที่ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2555  ซึ่งงบการเงินดังกลาว ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว  ใครขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบโดยสรุป ตามตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี ้

ผลการดําเนินงาน 

รายการ หนวย ป 2553 ป 2554 ป 2555 

รายไดขาย&บริการ ลานบาท 2,492.82 3,288.80 5,939.59 

รายไดอื่นๆ ลานบาท 27.38 38.81 70.39 

รายไดรวม ลานบาท 2,520.20 3,327.61 6,009.98 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 89.30 118.78 397.00 

อัตรากําไรสุทธ ิ  % 2.92 3.49 6.93 

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.23 0.27 0.78 
 
ฐานะการเงิน 

รายการ หนวย ป 2553 ป 2554 ป 2555 

สินทรัพยรวม ลานบาท 1,969.06 3,656.29 4,438.61 

หนี้สินรวม ลานบาท 918.64 2,579.72 2,691.43 

สวนผูถือหุน ลานบาท 1,050.42 1,076.57 1,747.18 

ทุนชําระแลว ลานบาท 435.46 446.04 553.41 
 
โดยสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นในป 2555 จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และการจําหนายหุน

ซื้อคืน 
 เมื่อเลขานุการช้ีแจงจบ  ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
คุณสมพงษ  จิวะพงษ  ผูถือหุน  : การจายเงินปนผลครั้งนี้ ผูใชสิทธิแปลงสภาพ DEMCO-W4 ไดสิทธิรับ  
                                                      เงินปนผลดวยหรือไม 
เลขานุการบริษัท :  ผูใชสิทธิแปลงสภาพ DEMCO-W4 เปนหุนสามัญเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 จะได 
                                สิทธิรับเงินปนผลดวย 
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ  รับรองรายงานผลการดํ า เนินงานป  2555  พรอมทั้ งอนุมั ติ งบการ เงินและ                

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2555 ดวยคะแนน                  
ดังตอไปนี้ 
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เห็นดวย    295,536,823 เสียง คิดเปนรอยละ 99.978
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000
งดออกเสียง 64,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.022

 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2555  และการจายเงินปนผล 
 
             ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2555  และการ
จายเงินปนผล 

               เลขานุการบริษัท :  ช้ีแจง ดังนี้ 

                สําหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2555 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิใน ป 
2555 จํานวน 372,763,347 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 420,651,998.04 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปน
ผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสทุธิ  

                    นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 เปนทุนสํารอง จํานวน 19,000,000 บาท จึงใครขอเรียนที่ประชุมพิจารณากันกําไรสะสม
เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน   19,000,000 บาท 
 

สําหรับการจายเงินปนผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556มีมติเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 0.18 บาท จากผลประกอบการครึ่งปหลังของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 23 (Non BOI) และใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-ESOP#2 ในวันที่ 29 
มีนาคม 2556 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย ทั้งนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดย
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยตลาดหลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 23 พฤษภาคม 2556   

รายละเอียดหุนสามัญในการคิดคํานวณการจายเงินปนผลในครั้งนี้ปรากฏดังตารางที่นําเสนอบนจอภาพสรุปเปน
ดังนี้  

บริษัทมีหุนสามัญกอนการใชสิทธิ DEMCO- ESOP#2  จํานวน 626,043,437 หุน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
DEMCO- ESOP#2  มาใชสิทธิแปลงเปนหุนจํานวน  2,992,489 หุนเปนจํานวนหุนรวม 629,035,926  หุน เมื่อจายเงินปนผล 
อัตรา 0.18 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 113,226,466.68 บาท รวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผล
ประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.17 บาทตอหุน จํานวน 516,945,527 หุน คิดเปนเงิน  จํานวน  87,880,722.59 บาท รวมเงิน
ปนผลจายทั้งปเทากับ 201,107,189.27บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ  53.95 ของกําไรสุทธิประจําป 2555  
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 
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ภายหลังเลขานุการบริษัท ช้ีแจงเสร็จ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม   
-ไมมีผูถือหุนซักถาม- 

  
เลขานุการบริษัท สรุป  สําหรับวาระนี้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2555  

เปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 19,000,000บาท และอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.18 บาท จากผลประกอบการ
ครึ่งปหลังของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 (Non BOI)  มีหุนสามัญ
ที่มีสิทธิ์รับเงินปนผลจํานวน 629,035,926  หุน คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น113,226,466.68 บาท  เมื่อรวมกับการจายเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก เปนเงิน  จํานวน  87,880,722.59 บาท รวมเงินปนผลจายทั้งปเทากับ 
201,107,189.27บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ53.95  ของกําไรสุทธิประจําป 2555 สอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลที่กําหนดไว 

  

             เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2555  เปนทุนสํารองตามกฏหมาย
จํานวน  19,000,000 บาท และจายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลังในอัตราหุนละ 0.18 บาท
ใหกับผูถือหุน โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 9พฤษภาคม 2556 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556  กําหนดจายปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม  2556  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
เห็นดวย    295,536,855 เสียง คิดเปนรอยละ 99.978 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 64,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.022 

 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
                 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับ ขอ 19 
ของบริษัทฯกําหนดไววา  “  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด     โดย  
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับ
ตําแหนงใหมอีกก็ได 

ในป 2556 นี้ กรรมการที่จะพนจากตําแหนง  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 ของบริษัทไดแก 
    -  นางประพีร   ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ 

-    นายประเดช   กิตติอิสรานนท    กรรมการ 
-    นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต   กรรมการ 
-    นายภูมิชาย  หิรัญชัย   กรรมการ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการแตละทานเปนผูรวมนําพาบริษัทมาสูความสําเร็จ 
ทุกทานเปนผูมีประสบการณในธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556  ใหกรรมการเดิมทั้งสี่คนกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ  พรอมทั้งมีความเห็นให
เพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทอีก 1 คน จาก 11 คน เปน 12  คน  โดยเสนอชื่อ นายไพฑูรย   กําชัย  เปนกรรมการซึ่งมีอํานาจ
ลงลายมือช่ือแทนบริษัท เพิ่มอีก 1 คน   
              โดยขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้เปนรายบุคคล 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน เปนกรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 1)นางประพีร  ปุยพันธวงศ   
เห็นดวย    205,765,501 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9663 
ไมเห็นดวย 11,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0053 
งดออกเสียง 58,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0284 

 2)นายประเดช  กิตติอิสรานนท   
เห็นดวย    266,575,069 เสียง คิดเปนรอยละ 99.974 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 69,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.026 

 3)นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 
เห็นดวย    292,310,302 เสียง คิดเปนรอยละ 99.976 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 69,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.024 

 4) นายภูมิชาย   หิรัญชัย 
เห็นดวย    294,216,378 เสียง คิดเปนรอยละ 99.976 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 69,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.024 

5)นายไพฑูรย  กําชัย   
เห็นดวย    295,310,450 เสียง คิดเปนรอยละ 99.977 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 69,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.023 

                   ทั้งนี้จํานวนเสียงที่ลงคะแนนในการแตงตั้งกรรมการแตละคน นั้นไมนับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่ถูก
พิจารณาแตงตั้ง  
 
    ภายหลังการลงมติ  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดลงคะแนนเลือกบุคคลทั้ง 5 คนเปนกรรมการ 
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วาระท่ี 5.  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พ.ศ. 2556 

                ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

                 เลขานุการบริษัท  ช้ีแจง ดังนี้ 

ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 33  ในการประชุมสามัญประจําป ที่ประชุมจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งกรรมการ แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ รวมถึง กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 

 
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 มีมติเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556ในวงเงินไมเกิน  4,300,000 บาท เพิ่มขึ้น จํานวน 400,000 บาท 
จากป 2553 – 2555 ซึ่งผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวน 3,900,000 บาท  การเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในป 2556 มี
กรรมการเพิ่มขึ้นอีก  1 ทาน สําหรับการจัดสรรคาตอบแทนของแตละตําแหนงใครขอใหเปนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท  รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการที่ผานมา ดังตารางที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้ 

 

ป 2553-2555 ป 2556 
(ปที่พิจารณา) รายการ 

จํานวน(คน) จํานวน(บาท) จํานวน (คน) จํานวน(บาท) 

คาตอบแทนรวม 11 3,900,000 12 4,300,000 

 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 ในวงเงินไมเกิน  4,300,000 บาท  ตามที่

คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี ้
 

เห็นดวย    295,639,155 เสียง คิดเปนรอยละ 99.978 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 64,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.022 

 
 
 
วาระที่ 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกําหนด    
  จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2556 
 

    ประธานขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2556 

                 เลขานุการบริษัท  ช้ีแจง ดังนี้ 
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                ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 ในการประชุม
สามัญประจําป ที่ประชุมจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556   มีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จาก สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ  โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาจากความนาเชื่อถือ ความสามารถในการใหบริการ  การใหคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินไดทันเวลา โดยผูสอบบัญชีที่จะเปนผูมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ประจําป 2556 ไดแก 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687    
 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131  
 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2556  คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2556  เปนเงินจํานวน 1,190,000 บาท บาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 
140,000 บาท  

 รายละเอียดผูสอบบัญชีของบริษัท 3 ปที่ผานมา  เปนดังนี้ 
 

รายชื่อผูสอบฯ เลขท่ีรับอนุญาต ปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 

น.ส.จินตนา มหาวนิช 4687     3 ป    (2553-2555) 

นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล 5131 - ป (2553-2555ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบฯ) 

 
     หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  
ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ ใหแตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2556 และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกิน 1,190,000 บาท  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นดวย    295,639,155 เสียง คิดเปนรอยละ 99.978 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง 64,366 เสียง คิดเปนรอยละ 0.022 

 
วาระที่ 7.     พิจารณากิจการอื่นๆ 
                 

ประธานฯ  ขอใหคุณพงษศักดิ์ กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงแผนการดําเนินงานของป 56  และแนวโนมใน
อนาคต 

กรรมการผูจัดการ  :  ขอใหคุณไพฑูรยช้ีแจงเกี่ยวกับหุนซื้อคืนและวอรแรนท DEMCO-W4 



     

  23/84 

คุณไพฑูรย  :   ไดเรียนใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ผลการซื้อ-ขาย หุนซื้อคืน 

บริษัทฯ ไดซื้อหุนคืนในระหวางเดือน สิงหาคม 2553 ถึง เดือน มีนาคม 2554 เปนหุนจํานวน 32.48 ลานหุน 
ราคาเฉลี่ยหุนละ 5.09 บาท เปนตนทุนประมาณ 165.16 ลานบาท  ตอมา บริษัท ไดเริ่มขายหุนซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย 
ในชวงครึ่งหลังของป 2555 เปนจํานวนหุนที่ขาย 14.15 ลานหุน ไดรับเงินทั้งสิ้นประมาณ 103.04 ลานบาท คิดเปนกําไรที่
เกิดขึ้นในป 2555 จํานวน 31.08 ลานบาท สําหรับหุนสวนที่เหลือ 18.33 ลานหุนไดขายทั้งหมดในไตรมาส 1 ป 2556 ไดรับ
เงินประมาณ 219.00 ลานบาท เปนกําไรจากการหุนซื้อคืนในไตรมาส 1 ป 2556 จํานวน 125.08 ลานบาท  

 สรุป บริษัท ขายหุนซื้อคืนราคาขายเฉลี่ยหุนละ 9.91 บาท ไดกําไรจากการหุนซื้อคืนทั้งสิ้น 156.88 ลานบาท 
ซึ่งกําไรดังกลาวจะบันทึกเปนสวนของทุนที่เพิ่มขึ้นในงบดุล 

 
                                          ผลการใชสิทธิ์แปลงสภาพ Demco-W4  เปนหุนสามัญ 

                  บริษัท ฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ์ Demco-W4 ทั้งสิ้น 72.57 ลานหนวย เมื่อครบกําหนดการใชสิทธิ์วัน
สุดทายในเดือน กุมภาพันธ 2556 มีผูใชสิทธิ์แปลงสภาพ Demco-W4 เปนหุนสามัญทั้งสิ้น 72.34 ลานหนวย คิดเปนอัตรา
การใชสิทธิ์ 99.7 % บริษัทไดรับเงินทั้งสิ้น 361.56 ลานบาท 
 
 

หลังจากคุณไพฑูรย  ช้ีแจง กรรมการผูจัดการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการและการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต 

กรรมการผูจัดการ  เรียนใหผูถือหุนทราบรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
                - งานระหวางดําเนินการ ( Black log ) ณ.ขณะนี้มีมูลคาประมาณ 6,300 ลานบาท เปน Black log ที่รายงานในวัน 
opportunity day เดือน มีนาคม 2556 ประมาณ 4,900 ลานบาท รวมกับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย 90 เมกะวัตตที่รอ
การเซ็นตสัญญา อีก 1,400 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะรับรูรายไดจาก back logในปนี้ 5,200 ลานบาท ซึ่งงานสวนใหญจะเปน
งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังผลิต 24 เมกะวัตต ที่ จังหวัดอยุธยา  มูลคางาน 2,220 ลานบาท คาดวา
ปดงานในปนี้ 2,000 ลานบาท   

           นอกจากนี้ บริษัท ยังมีเปาหมายประมูลงานสถานีไฟฟาจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงิน 5,400 ลานบาท  
และการกลับเขาประมูลงานสถานีไฟฟา และสายสงไฟฟาแรงสูง กับ การไฟฟาฝายผลิตฯ คาดวาในป 2556 บริษัทจะรับรู
รายไดทั้งสิ้น ประมาณ 7,000 ลานบาท สําหรับป 2557 – 2558 บริษัทฯ กําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มรายไดในงานกอสราง
สถานีไฟฟาของ กฟภ. จากปละ 2,500 ลานบาท เปนประมาณ 2,500 – 3,000 ลานบาท  สําหรับโครงการพลังงานทดแทน 
ในสวนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย คาดวาจะไดรับงานโครงการขนาด 90 เมกกะวัตต อีก 2 โครงการอยางตอเนื่อง  
สวนโครงการพลังงานลม บริษัทฯรวมกับ บริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ( วินด ) พัฒนาพลังงานลมมาตั้งแตป 2551 
โดยยื่นขายไฟฟาใหกับ กฟผ.ทั้งหมด 12 โครงการ  แยกเปน 

           กลุมที่ 1 ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแกโครงการหวยบง 3 และ  หวยบง 2 ขนาดกําลังการผลิตโครงการ
ละ 90 เมกกะวัตต เริ่มขายไฟฟา ใหแก กฟผ. ต้ังแต วันที่ 15 พ.ย. 2555 และวันที่ 8 ก.พ. 2556  ทั้งนี้ พลังงานไฟฟาที่ผลิตได
ใน 3 เดือน แรกอยูในชวง Test Run  สวนพลังงานไฟฟาที่ผลิตในชวงเดือน ก.พ. และ มี.ค. สูงกวาที่ไดคาดการณไว  
สําหรับโครงการเขาคอ ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกกะวัตต นาจะเริ่มกอสรางไดในไตรมาส 3 ปนี้ 
                          กลุมที่ 2 ประกอบดวยโครงการขนาดกําลังการผลิต 60 เมกกะวัตต 1 โครงการ และขนาดกําลังการผลิต 90 
เมกกะวัตต 4 โครงการ รวม5 โครงการ กําลังการผลิต  420 เมกกะวัตต ขณะนี้ กฟผ.ไดตอบรับซื้อไฟฟาทั้ง 5 โครงการ มี
กําหนดการกอสรางโครงการแรก 60 เมกะวัตต ในปลายปนี้ กําหนดเริ่มขายไฟฟาใหแก กฟผ. ในป 2557 ถัดมาจะเริ่ม
กอสรางอีก 4 โครงการในป 2558  คาดวาจะไปแลวเสร็จในป 2559  
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                         กลุมที่ 3  วินด  ยื่นขายไฟฟากับ  กฟผ. และรอการตอบรับอีก 4 โครงการขนาดกําลังผลิต 60 เมกะวัตต 2 
โครงการ  และ 90 เมกะวัตตอีก 2 โครงการ เมื่อมีการตอบรับซื้อก็จะเริ่มกอสรางในป 60 – 61 ซึ่งจะเห็นวางานของวินด 
สนับสนุน การดําเนินการธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง 
 
                     ในสวนงานขาย ในปนี้กําหนดเปาหมายรายได 800 ลานบาท ประกอบดวยงานขายวัสดุอุปกรณกอสรางกับ
งานโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก ซึ่งคาดวาการผลิตเสาโทรคมนาคม 3G จะเริ่มไดในไตรมาส 3 ป 2556 และจะขยายการผลิต
เต็มที่ใน  ป 2557 – 2558 เปนรายไดจากโรงงานปละประมาณ 750 ลานบาท เมื่อรวมงานขายวัสดุอุปกรณ คาดวาในป 2557 
– 2558 บริษัทฯจะมีรายได 1,200 ลานบาท   
 
                    - การลงทุนในโครงการพลังงานลม มีทานผูถือหุนผูเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา ( ครั้งที่ 
1/2555 ) สอบถามและเสนอแนะใหบริษัทฯพิจารณาเขาลงทุนใน บริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งคณะกรรมการฯ
พิจารณาแลวเห็นถึงประโยชนที่จะสงผลใหบริษัทฯมีงานกอสรางอยางตอเนื่องจากโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาอีก 10 
โครงการ นอกจากนี้ วินดฯ ยังมีแผนที่จะขยายการพัฒนาโครงการไปยัง ประเทศเวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป โดยตั้งเปา
การเปนเจาของโรงไฟฟาพลังงานลมกําลังผลิตรวม 4,000 เมกกะวัตต  โดย 1,000 เมกกะวัตตอยูในประเทศไทย  คณะ
กรรมการฯ เห็นวาเปนแนวธุรกิจที่นาสนใจและเอื้อประโยชนตอธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงมีการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ใหเขาลงทุนในบริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ส โฮลดิ้ง สัดสวน 5 %  
ซึ่งบริษัทฯจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเสนอขายแกผูถือหุนเดิม ( Right Offering ) ในอัตราสวน 5 หุนเดิม :  1 หุนใหม ราคาหุน
ละ 10 บาท ( หุนที่ออกจําหนายแลว 629,035,926 สัดสวนเพิ่มทุน 5 : 1 คิดเปนจํานวนหุนเพิ่มทุน125,807,186 หุน) ซึ่ง
บริษัท คาดวาจะไดรับเงินเพิ่มทุนประมาณ 1,250 ลานบาท ใชเปนเงินลงทุนใน บริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ส โฮลดิ้ง จํากัด 
1,000 ลานบาท เปนเงินทุนหมุนเวียน 250 ลานบาท 
                   นอกจากนี้ บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ Demo  Warrant 5 ( W 5 ) และ Demco Warrant 6 ( W 6 )ใหแกผู
ที่ใชสิทธิเพิ่มทุนในอัตราสวนที่เทากัน ทั้ง W 5 และ W 6  คือ  1.6 หุนเพิ่มทุน :  1 Warrant โดย W 5 มีอัตราใชสิทธิแปลง
สภาพ 1 warrant : 1 หุนสามัญ ราคาแปลงสภาพ 12 บาท กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ไตรมาสแรก ป 2558 และ W 6 มี
อัตราใชสิทธิแปลงสภาพ 1 warrant : 1 หุนสามัญ ราคาแปลงสภาพ 15 บาท กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายไตรมาสแรก ป 
2559  โดยบริษัทจะใชเงินที่ไดรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเขารับงานโครงการพลังงานลมขนาด 90 เมกกะวัตตอีกหลาย
โครงการ รวมถึงการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน เชนโครงการ Bio mass  และ Bio Gas ที่อยูระหวางการพิจารณา  
และ บริษัทฯยังมีการออก Demco ESOP # 3 ใหพนักงาน ผูบริหารและกรรมการ จํานวน 28 ลานหนวย มีอัตราใชสิทธิ
แปลงสภาพ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ ราคาแปลงสภาพ 15 บาท กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายไตรมาสสาม ป 2559 
   
                    สําหรับการลงทุนใน วินด นั้น บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชน ในการรับงานกอสรางโครงการพลังงานลมใน
ระยะยาว  บริษัทไดรับเงินปนผลที่สม่ําเสมอ และมีโอกาสที่จะขายเงินลงทุนในราคาสูงเมื่อ วินด จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ  ซึ่ง ขณะนี้บริษัทไดแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ศึกษา การเขาลงทุนดังกลาว โดยจะสงรายละเอียดใหผู
ถือหุนในเร็ว ๆนี้ 
 

ภายหลังกรรมการผูจัดการชี้แจงเสร็จสิ้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
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 คุณพุทธางกูร  สุกาญจนัจท ี  ผูถือหุน: สอบถามถึงคูแขง และงานหลัก 
                     กรรมการผูจัดการ  :  ลักษณะของงานที่บริษัทดําเนินการแตละประเภท มีคูแขงตางกัน  โดยงานระบบไฟฟา
ขนาดแรงดันยิ่งต่ํา คูแขงยิ่งมีจํานวนมาก เชนงานระบบไฟฟาในอาคาร 220 โวลต ผูประกอบการมีจํานวนมาก เปนหลาย
หมื่นราย ถัดมาเปนงานระบบไฟฟาขนาดแรงดัน 22 เควี ปกเสาพาดสายประมาณเกือบจะ 50 ราย สายสงไฟฟาแรงสูง
แรงดัน 115 เควี ประมาณ 10 กวาราย  งานสถานีไฟฟา ประมาณ 10 กวาราย สวนงานระบบไฟฟาแรงดันที่สูงขึ้น เชน 230 
เควี หรือ 500 เควี ก็จะเหลือประมาณ 8 ราย หรือ 5 ราย   สวนโครงการพลังงานลม บริษัทเปนผูรวมพัฒนาโครงการมีการ
เซ็นต MOU กับ วินด เอ็นเนอรยี่ส โฮลดิ้ง จึงไมตองแขงขันกับผูใด  

 
คุณปฏิการ  กนกศิริมา  ผูถือหุน  : สอบถามเงินที่เหลือจากการลงทุนในวินด ของหุนเพิ่มทุนและวอรแรนท 

5 และวอรแรนท 6 
       เลขานุการบริษัท  : สําหรับในสวนของหุนเพิ่มทุนจะมีเงินเหลือเงินประมาณ 250 ลานบาท   Warrant 5 

ประมาณ 900 ลานบาท , Warrant 6 ประมาณ 1,100 ลานบาท บริษัท มีโอกาสที่จะใชเงินดังกลาวเขาลงทุน ในโครงการ
พลังงานทดแทน ทั้งในโครงการพลังงานลม 5 โครงการที่จะเกิดขึ้นในป 2558 และ 2559 รวมถึงโครงการที่ภาครัฐ
สนับสนุนใหมีการกอสรางเชน Biomass Biogas ที่ใชหญาเนเปยร เปนเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทมองวา โครงการเหลานี้จะเปน
โครงการเล็ก การลงทุนตอเมกะวัตต ประมาณ 50 ลานบาท และ สัญญาซื้อ-ขายไฟฟา สําหรับ Bio Mass Biogas สามารถ
ขอไดต้ังแต 1 เมกะวัตต ซึ่งจะใชเงินทุนไมมาก บริษัทสามารถเปนเจาของโรงไฟฟาทั้งโรงไดดวยตัวเอง ซึ่งในแงของการ
ลงทุนแลว การกระจาย Portfolio ในการลงทุนก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะสรางผลตอบแทน และก็ลดความเสี่ยง   

 
คุณปฏิการ  กนกศิริมา  ผูถือหุน  :  การที่บริษัทวินดฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือการเพิ่มทุน

จะทําใหเกิด Dilution หรือไม 
     เลขานุการบริษัท  : ในกรณีที่วินดเพิ่มทุนเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไป ( IPO ) หุนที่บริษัทลงทุนอาจจะ

ถูก Dilute อยางไรก็ตาม การที่ วินด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะทําใหหุนที่บริษัทฯลงทุนมีสภาพคลอง ถึงแม
สัดสวนการถือหุนจะถูก Dilute แตคาดวามูลคาของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะมากกวาผลกระทบจากการ Dilute ของหุน และ 
คาดวา วินดจะออกหุน IPO จํานวนไมมากนัก  

 
คณุสมพงษ  จิวะพงษ  ผูถือหุน  : (1) การซื้อหุนวินด 5% ในราคา 1,000 ลานบาทคิดคํานวณจากอะไร และซื้อหุน

จากใคร มีการ Conflict of Interest หรือไม  และ(2) Adder ของ Wind Farm เทาไร 
               เลขานุการบริษัท  : (1) ในสวนของราคาซื้อ-ขายหุน ขอใหผูถือหุนรอผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ที่คาดวาจะสงใหผูถือหุนใน 2-3 สัปดาห สวนการซื้อหุน 5 % นั้นจะเปนหุนเพิ่มทุนของบริษัท ไมไดซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม  
ในกรณี Conflict of interest นั้น ตลาดหลักทรัพยฯมีขอกําหนดอยางระมัดระวังอยูแลววา การเขาทํารายการตองขออนุมัติ
จากผูถือหุน ภายใตเงื่อนไข ผูที่มีสวนเกี่ยวโยง ,ครอบครัวและผูที่เกี่ยวของจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในการอนุมัติรายการ  

กรรมการผูจัดการ  :   (2)  Adder ของพลังงานลมยังคงไวที่ 3.50 บาท ระยะเวลา 10 ป ยังไมเปลี่ยนแปลง  
 

คุณสมชัย  สุรชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุน :  กลาวใหกําลังใจผูบริหาร และสอบถามผลตอบแทน(IRR)จากการลงทุนใน
วินด 

เลขานุการบริษัท  : รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการประเมินกิจการ การใหผลตอบแทน ขอใหรอผลการศึกษาของ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่คาดวาจะสงใหผูถือหุนใน 2-3 สัปดาห  
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        คุณไพสิฐ  ศิริเลิศสกุล  ผูถือหุน : สอบถามจากขาวการยื่นประมูลงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย ประมาณ 
5,000 ลานบาท ทําไมบริษัทฯ ถึงไดงานเพียง 1,400 ลานบาท 

กรรมการผูจัดการ  :  บริษัทรับงานเฉพาะสวนของการกอสราง และจัดหาอุปกรณในประเทศ สําหรับ การซื้อ
อุปกรณตางประเทศ ผูวาจางเปนผูดําเนินการเอง 

 
คุณสมพงษ  จิวะพงษ  ผูถือหุน  : สอบถามบริษัทไดมีโครงการผลิตเสาและกังหันลมเองหรือไม 
 กรรมการผูจัดการ  : ขณะนี้ องคประกอบตาง ๆ  ไมเอื้อใหบริษัทลงทุนผลิตเสา และ กังหันลม เนื่องจาก ตองใช

เงินลงทุนสูง ความตองการใชงานในประเทศมีไมมาก สงผลตอตนทุนที่จะไมกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดการผลิต ( 
economy of scale )  
 

คุณเจริญศรี  อรุณปราการ ผูถือหุน : ขอทราบแผนงาน 5 ปขางหนา และมีโอกาสจะกาวกระโดดอยางปที่ผานมา
หรือไม 

 กรรมการผูจัดการ  : บริษัท ต้ังเปารับรูรายไดป 2556  จํานวน 7,000  ลานบาท ป 2557  จํานวน 7,500 ลานบาท  
ป 2558 จํานวน  8,000 ลานบาท ธุรกิจหลักมาจากการประมูลงานกับ  กฟภ.  มีงานกอสรางพลังงานทดแทนเปนธุรกิจเสริม  
คาดวา โครงการพลังงานแสงอาทิตยจะมีงานตอเนื่องไปถึงป 2557 – 2558 โครงการพลังงานลมถึงป 2561 นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคาเกษตรดังนั้นโครงการ Biomass Biogas ก็จะเปนโครงการที่ไดรับ
การสนบัสนุน ดังจะเห็นไดวากระทรวงพลังงานปรับแผนการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพิ่มจาก 4,500 เมกกะวัตต 
เปน 9,500 เมกกะวัตต คิดเปนมูลคาการลงทุนอีกมหาศาล 

 
คุณปฏิการ  กนกศิริมา  ผูถือหุน  : สอบถามความคุมคาในการลงทุนใน Bio Gas ที่ตองเตรียมที่ดินจํานวนมาก 

                กรรมการผูจัดการ  : บริษัทอยูระหวางการศึกษาโครงการ 
 

คุณสมพงษ  จิวะพงษ  ผูถือหุน  : สอบถามตนทุนพลังงานลม 
กรรมการผูจัดการ  : มูลคาการลงทุนประมาณ 70 – 80 ลานบาท ตอ เมกกะวัตต 

 
คุณไพสิฐ  ศิริเลิศสกุล  ผูถือหุน :  เด็มโก สามารเขาประมูลงาน IPP สวนใดไดบาง 

                กรรมการผูจัดการ  : บริษัทสามารถเขารับงานกอสราง สถานีไฟฟา ของโรงไฟฟาเหลานี้ ซื่งปที่ผานมา บริษัท
กอสรางสถานีไฟฟาใหผูประกอบการ IPP รวม 6 สถานี  
 

คุณเจริญศรี  อรุณปราการ ผูถือหุน : ขอใหจัดขอชํารวยใหกับผูถือหุนที่มาประชุม และสอบถามผลกําไรยังคงจะ
กาวกระโดดอีกหรือไม 

กรรมการผูจัดการ  : บริษัทรับไวพิจารณา สวนเรื่องอัตรากําไรคงตอบไดในลักษณะเทียบจาก เปอรเซ็นตที่เกิดขึ้น 
ซึ่งอัตรากําไรจะใกลเคียงกับป 2555  
 

คุณสมพงษ  จิวะพงษ  ผูถือหุน  : สอบถามอัตราสวนรายได 5 ปขางหนาของบริษัท 
กรรมการผูจัดการ  : รายไดจากธุรกิจหลักปละประมาณ 2,500-3,000 ลานบาท โรงงานปละประมาณ 1,000 ลาน

บาท สวนที่เหลือประมาณ 4,000  ลานบาท จะมาจากพลังงานทดแทน  
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                   เมื่อไมมีผูใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณและประกาศปดการประชุม เมื่อเวลา 15.40 น 
       
 
     

             ลงช่ือ     ประธานที่ประชุม 
                        (นายวิทยา  คชรักษ) 
 
 

ลงช่ือ     ผูบันทึกการประชุม 
                        (นายไพฑูรย   กําชัย) 
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              วันที่ 30 เมษายน 2556 
 
เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย 
 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DEMCO”) ครัง้ที่ 3/2556 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหบริษทัเขาลงทุนในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด (“วินด เอน
เนอรย่ี”) โดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 5,263,158 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
วินด เอนเนอรยี่ (หลังการเพิ่มทุน) การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองไดมาหรือจําหนายไป”) โดยเมื่อคํานวณขนาดของ
รายการแลวมีมูลคาเกินกวารอยละ15 แตไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 บริษัทจึงมีหนาที่ตองจัดทําสารสนเทศ เพื่อแจงแกผูถือหุนภายในระยะเวลา 21 วัน นับแตวันที่เปดเผย
รายการตอตลาดหลักทรัพยฯ 

นอกจากนี้ การเขาลงทุนในวินด เอนเนอรยี่ดังกลาว เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศฯ 
เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน”) เนื่องจากกรรมการและผูถือหุนรายใหญของวินด เอนเนอรยี่ เปนผูถือหุนและกรรมการของ
บริษัท และเมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกลาวมีมลูคามากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
ดังนั้น บริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
และจัดทํารายงานการเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาว ดังนี้ 

 
(1) สารสนเทศตามบัญชี 1 

 
1.  วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทจะเขาซื้อหุนสามัญของวินด เอนเนอรยี่ภายหลังที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคาดวารายการจะเกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2556 

 
2.  คูสัญญาที่เก่ียวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

ผูซื้อ :  บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
ผูขาย :  บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด โดยกรรมการและผูถือหุนรายใหญของวินด เอนเนอรยี่ เปน

กรรมการและผูถือหุนของบริษัท 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
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3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
บริษัทจะเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของวินด เอนเนอรยี่ จํานวน 5,263,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 5.00 ของหุนทั้งหมดของวินด เอนเนอรยี่  ( หลังการเพิ่มทุน ) ในราคาเสนอขายหุนละประมาณ 
190.00 บาท การเขาลงทุนในวินด เอนเนอรยี่ดังกลาวนั้นเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท 
ตามประกาศฯ เรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดของรายการเทากับรอยละ 22.53 ของสินทรัพยรวมของ
บริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงเขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดของรายการมีมูลคา
เกินกวารอยละ 15 แตไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ทั้งนี้ ขนาดรายการสามารถคํานวณได ดังนี้ 

ขนาดรายการ =  (มูลคาของสิ่งตอบแทน x 100)/สินทรัพยรวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 

= (1,000,000 x 100)/ 4,438,614,917 
= 22.53% 

นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวยังเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีขนาดของ
รายการดังกลาวเทากับรอยละ 58.67 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Assets: NTA) ซึ่ง
มีมูลคามากกวารอยละ 3 ของ NTA ของบริษัท 

ขนาดรายการ =  (มูลคาของสิ่งตอบแทน x 100)/NTA ของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 

= (1,000,000 x 100)/ 1,704,352,943 
= 58.67% 

ดังนั้น บริษทัจึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผู
ถือหุน 
 

4.  รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา 
4.1)  ชื่อกิจการ 
บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด (“WEH”) 

4.2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 
ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานลม ผานการถือหุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 

4.3)  รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 
 คณะกรรมการของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

คณะกรรมการของวินด เอนเนอรยี่ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. นายนพพร ศุภพิพัฒน กรรมการ 
2. นายประเดช กิตติอสิรานนท กรรมการ 
3. นายสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กรรมการ 
4. นายแฟรงค โฮเยอรสเลฟ กรรมการ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายนพพร ศุภพิพัฒน โดยลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของ
บริษัท 

 
 ผูบริหารของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1. นายแฟรงค โฮเยอรสเลฟ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายเรยมอนด มารลิง ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 
3. นายแอรอน แดเนียล ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

 
 ผูถือหุนของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 

ตามสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุนของวินด เอนเนอรยี่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556  

 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
1. บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอรเปอรเรช่ัน จํากัด 67,494,990 67.49 
2. บริษัท ดี ดี มารท จํากัด 19,601,790 19.60 
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท 5,000,000 5.00 
4. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท 2,161,070 2.16 
5. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท 2,161,070 2.16 
6. นายกําธร กิตติอิสรานนท 2,161,070 2.16 
7. นางสาวจารุวรรณ วงษมา 700,000 0.70 
8. นายชาย กุลวานิช 300,000 0.30 
9. นายนพพร ศุภพิพัฒน 200,000 0.20 

10. นายสัจจะ มารัตนชัย 100,000 0.10 
11. นายสมพงษ กิตติพิพัฒนภูติ 100,000 0.10 

 อื่น ๆ  20,010 0.02 

  รวม 100,000,000 100.00 

 
4.4) โครงสรางของบริษัทของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด  

ปจจุบันวินด เอนเนอรยี่มีบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ  (“บริษัทในเครือ”) รวม 13 บริษัท ซึ่งบริษัทใน
เครือทั้งหมดประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม โดยมีรายละเอียด โครงสราง
การถือหุน ดังตอไปนี้ 
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หมายเหตุ:  (1) DEMCO ถือหุนใน  Aeolus รอยละ 25.56 ของหุนทั้งหมด 

(2) Chubu Electric Power Korat Co., Ltd. ถือหุนใน FKW รอยละ 20 และถือหุนใน KR2 รอยละ 20, บริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) ถือหุนใน FKW รอยละ 20 และถือหุนใน KR2 รอย
ละ 20  

(3) RATCH และ DEMCO ถือหุนใน Sustainable รอยละ 55.18 และ 10.43 ของหุนทั้งหมดของ Sustainable 
ตามลําดับ 

(4) หุนของ Watabak อีกรอยละ 25 ถือโดยผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา  
(5) หุนของ Roi-Et อีกรอยละ 25 ถือโดยนิติบุคคลตางประเทศ 
(6) จากสวนหนึ่งของรางสัญญาจองซื้อหุนเพิ่มทุนระหวาง WEH และ DEMCO ถารายการเพิ่มทุนในครั้งนี้

สําเร็จ บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอรเปอรเรช่ัน จํากัด (“REC”) จะขายหุนของบริษัท กฤษณา วินด พาว
เวอร จํากัด (“KWP”) 99,997 หุน คิดเปนรอยละประมาณ 99.99 ของหุนทั้งหมดของ KWP มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10.00 บาทให WEH ในราคา 45.00 ลานบาท 
 

 นอกจากนี้ วินด เอนเนอรยี่ ยังไดทําสัญญากับบริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอรเปอรเรช่ัน จํากัด (“REC”) ในการ
ซื้อหุนของบริษัท กฤษณา วินด พาวเวอร จํากัด (“KWP”) 99,997 หุน คิดเปนรอยละประมาณ 99.99 ของหุนทั้งหมดของ 
KWP มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ในราคา 45.00 ลานบาท รายละเอียดการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานลมของบริษัทในเครือ สรุปได ดังนี้  
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โครงการ บริษัทที่ดําเนินการ 

การรับซื้อ
กระแสไฟฟา

ภายใตสัญญา PPA 
(MW) 

กําลัง
การ
ผลิต 

(MW) 

วันที่เริ่ม (คาดวาจะเริ่ม) 
การผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา (COD) 

ความคืบหนาของโครงการ 

1. เวสหวยบง 2 Aeolus/ KR2  90 103.5 ก.พ. 2556  
2. เวสหวยบง 3 Aeolus/ FKW 90 103.5  พ.ย. 2555 

ผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาแลว 

3. เขาคอ* Sustainable 60  59.8 2556 ลงนาม PPA กับ กฟผ. แลว 
4. วะตะแบก Watabak  60 68 2557 
5. โคราช 02/01 Theparak 90  100 2559  
6. โคราช 02/02 Tropical  90  100 2559  
7. โคราช 02/03 KRS3 90  100 2559  
8. นอรธ กฤษณา KWP 90 100 2559  

ไดรับใบตอบรับการรับซื้อ
กระแสไฟฟาจาก กฟผ. แลว 

9. โคราช 02/04 KR1  90 100 2560 
10. เอสที 1 Infinite  60 75  2561 
11. รอยเอ็ด Roi-Et  60 75 2560 
12. มุกดาหาร Romklao  60 75 2560 

รอใบตอบรับการรับซื้อ
กระแสไฟฟาจาก กฟผ. 

13. อีสต หวยบง East Hauybong 
Wind 

N/A N/A N/A ไมไดรับการตอบรับการรับ
ซื้อกระแสไฟฟาจาก กฟผ. 

ท่ีมา: บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 
 

4.5) สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 
 ฐานะทางการเงิน 

 

หนวย: ลานบาท 2553 
งบเฉพาะบริษัท 

2554 
งบการเงินรวม 

2555 
งบการเงินรวม 

สินทรัพย    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.19 919.37 1,478.92 
ลูกหนี้การคา 4.77  103.44 
ลูกหนี้การคาอื่น - 102.40 107.90 
ลูกหนี้คาหุน 1.06 1.06 - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 10.00 - - 
เงินจายลวงหนาคากอสราง - 2,278.04 35.56 
ภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน 5.05 119.93 271.20 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1.85 - - 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 22.92 3,420.80 1,997.03 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 186.84 - - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 181.83 109.92 125.73 
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หนวย: ลานบาท 2553 
งบเฉพาะบริษัท 

2554 
งบการเงินรวม 

2555 
งบการเงินรวม 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 16.84 36.17 - 
ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ 30.69 1,368.05 10,332.99 
ตนทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา 11.79 - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 0.35 5.39 365.311 
ลูกหนี้อื่น 85.62 92.43 22.01 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  1.56 1.54 1.61 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 515.52 1,613.50 10,847.69 
รวมสินทรัพย 538.45 5,034.30 12,844.73 
หนี้สิน    
เจาหนี้การคา 44.58 44.18 42.46 
เจาหนี้อื่น 38.24 283.96 2,548.89 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 2.00 197.61 620.25 
หนี้สินระยะยาวกําหนดชําระใน 1 ป - - 361.00 
ภาษีเงินไดคางจาย 2.00 - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.92 - - 
ดอกเบี้ยคางจาย - 26.53 155.87 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 95.74 552.28 3,728.47 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 42.36 21.98 - 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - 2,511.68 6,126.82 
เงินกูยืมจากบริษัทอื่น - 413.82 400.11 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 0.34 - 44.84 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 42.70 2,947.48 6,571.76 
รวมหนี้สิน 138.43 3,499.76 10,300.23 
สวนของผูถือหุน    
ทุนจดทะเบียน 500.00 1,000.00 1,000.00 
ทุนที่ออกและชําระแลว 395.74 520.74 522.91 
สวนของผูถือหุนอื่น - 379.60 648.77 
สวนเกิน (สวนต่ํา) กวามูลคาหุน - - - 
กําไรสะสม    
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย -   
   ยังไมไดจัดสรร 4.28 (289.09) (519.41) 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน - - - 
สวนของผูถือหุนของบริษัท 400.02 611.25 652.26 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย - 923.29 1,892.23 
รวมสวนของผูถือหุน 400.02 1534.54 544.50 
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หนวย: ลานบาท 2553 
งบเฉพาะบริษัท 

2554 
งบการเงินรวม 

2555 
งบการเงินรวม 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 538.45 5,034.30 12,844.73 

 
หมายเหตุ: วินด เอนเนอรยี่ ไดจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2554 

 
 ผลการดําเนินงาน 

หนวย: ลานบาท 
2553 

งบเฉพาะบริษัท 
2554 

งบการเงินรวม 
2555 

งบการเงินรวม 
รายได    
รายไดจากการจําหนายไฟฟา - - 96.44 
รายไดจากการใหบริการ 83.19 - 0.24 
ตนทุนขาย และบริการ (65.71) - (51.12) 
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 17.48 - 45.55 
ดอกเบี้ยรับ 1.06 10.08 15.88 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 31.74 - - 
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ 20.59 - - 
รายไดอื่น 1.60 0.19 - 
รายไดรวม 72.47 10.27 61.43 
คาใชจาย    
ขาดทุนจากบริษัทรวม - (2.72) (2.91) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  (27.84) - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - (7.27) (34.21) 
คาใชจายในการขาย และบริหาร (61.54) (198.48) (86.03) 
รวมคาใชจาย (61.54) (236.31) (123.15) 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 10.93 (226.04) (61.72) 
คาใชจายทางการเงิน 0.32 (46.21) (198.58) 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 10.61 (272.25) (260.30) 
คาใชจายภาษีเงินได 3.92 - - 
กําไรสุทธิสําหรับป 6.69 (272.25) (260.30) 
การแบงปนกําไร (ขาดทุน):    
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 6.69 (245.82) (230.33) 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ยอย 

- (26.43) (2ต.98) 

หมายเหตุ: วินด เอนเนอรยี่ ไดจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตป 2554 
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5.  มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 
บริษัทจะชําระเงินคาหุนสามัญของวินด เอนเนอรยี่จํานวน 5,263,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ในราคา
หุนละประมาณ 190.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,000,000,000 บาท ดวยเงินสด โดยแบงชําระเปน 2 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 ชําระจํานวน 200,000,000 บาท ภายในวันที่มีการเซ็นสัญญา (วันที่ 30 เมษายน 2556) 
- งวดที่ 2 ชําระจํานวน 800,000,000 บาท ภายในวันที่คูสัญญาตกลงกัน และเปนไปตามเงื่อนไขบังคับกอน 

 
 ทั้งนี้ WEH จะชําระเงินงวดที่ 1 คืนใหแก DEMCO ในกรณีที่ประชุมผูถือหุนของ DEMCO ไมอนุมัติการเขาทํา
 รายการและการเพิ่มทุน 
 
6.  มูลคาของสินทรัพยท่ีไดมา 

หุนสามัญของวินด เอนเนอรยี่จํานวน 5,263,158 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท คิดเปนมูลคารวม
1,000,000,000 บาท โดยมีมูลคาหุนละประมาณ 190.00 บาท 

 
7.  เกณฑท่ีใชในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

ราคาหุนสามัญของวินด เอนเนอรยี่ที่ตกลงซื้อขายที่หุนละประมาณ 190.00 บาท เปนราคาที่วินด เอนเนอรยี่กําหนด
และเสนอขายแกบริษัท โดยอางอิงจากการประมาณการผลตอบแทนการลงทุน เทียบกับผลตอบแทนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
 

8.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 
เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟาเปนธุรกิจที่สรางรายไดและกระแสเงินสดที่แนนอนอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ในการเขาลงทนุ
ในหุนสามัญของวินด เอนเนอรยี่ในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลใน
ระยะยาวและอาจจะมีผลกําไรจากการขายเงินลงทุนในอนาคต โดยการเสนอขายใหแกนักลงทุนที่มีความสนใจหรือ
การขายหุนในตลาดหลักทรัพย หาก วินด เอนเนอรยี่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามแผนที่คาดไว 
นอกจากนี้ บริษัทจะมีโอกาสในการรับรูรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปนผูรับเหมางานกอสรางของโครงการโรงไฟฟา
พลังงานลม สําหรับโครงการในอนาคต ซึ่งปจจุบันวินด เอนเนอรยี่ มีโครงการที่อยูในระหวางการเริ่มดําเนินการ
มากกวา 5 โครงการ โดยมีกําลังการผลิตรวมประมาณ 500 เมกะวัตต    

 
9.  แหลงเงินทุนที่ใช 

ในการเขาลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของ WEH ดังกลาว บริษัทฯ จะชําระคาหุนจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีเงินสด และรายการ
เทียบเทาเงินสดจํานวนประมาณ 188.48 ลานบาท และ 201.07 ลานบาท ตามลําดับ และเงินเพิ่มทุนจากการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 125,807,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคา
เสนอขาย 10 บาทตอหุน รวมเปนมูลคา 1,258.07 ลานบาท (หากมีการเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน) โดยบริษัทฯ จะ
ดําเนินการขออนุมัติการเพิ่มทุนดังกลาวจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้บริษัทฯจะไมเขาทํารายการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ WEH ถาไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทฯ 
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10.  รายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกัน 
นายประเดช กิตติอิสรานนท ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการและผูถือหุนในวินด 
เอนเนอรยี่ จึงเขาขายเปนบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ เมื่อคํานวณมูลคาของ
รายการดังกลาวตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันแลวขนาดของรายการมีมูลคาเทากับรอยละ 57.40 ของ 
NTA ของบริษัท  ซึ่งมากกวารอยละ 3 ของ NTA ของบริษัท  ดังนั้น บริษัทจงึมีหนาที่ในการจัดทํารายงานและ
เปดเผยการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากผูถือหุน 
ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

 
11.  ลักษณะและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยง 

นายประเดช กิตติอิสรานนท ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการและเปนผูถือหุนของบริษัท ถือหุนในบริษัทรอยละ 4.64 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ หากนับการถือหุนของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง ไดแก คูสมรส บุตรและบริษัท ดีดีมารท จํากัด นายประเดช กิตติอิสรานนท ถือหุนในบริษัทรวม
ทั้งสิ้นประมาณรอยละ 12.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท     

 
12.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวา การเขาทํารายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอบริษัท เนื่องจากเปนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความคุนเคย จากการเปนผูรวมพัฒนาโครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานลมใน 2 โครงการที่ผานมา ไดแก โครงการเวสตหวยบง 2 และเวสตหวยบง 3 โดยบริษัท
เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนอยางมาก ทั้งนี้ ธุรกิจ
โรงไฟฟาเปนธุรกิจที่สรางรายไดและกระแสเงินสดที่แนนอนอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากมีสัญญารับซื้อไฟจาก EGAT 
สงผลใหบริษัทจะไดรับผลตอบแทนจากเงินปนผลในระยะยาวจากการลงทุนในวินด เอนเนอรยี่ และบริษัทอาจจะมี
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนในอนาคต โดยการเสนอขายใหแกนักลงทุนที่มีความสนใจหรือการขายหุนในตลาด
หลักทรัพย หาก วินด เอนเนอรยี่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามแผนที่คาดไว 
นอกจากนี้ วินด เอนเนอรยี่ ยังเปนผูนําและผูพัฒนาโครงการรายแรกของโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
ในประเทศไทย จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการเวสตหวยบง 2 และเวสตหวยบง 3 ซึ่งเปนโครงการที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตการดําเนินการของบริษัทยอยของวินด เอนเนอรยี่ ซึ่งไดเริ่มผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาใหกับ EGAT ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2555 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเปนผูพัฒนา
โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมเปนอยางดี ทําใหสามารถเชื่อไดวาวินด เอนเนอรยี่จะสามารถพัฒนาและ
ขยายโครงการเพิ่มเติมไดในอนาคต 

ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดเขารวมประชุม และไมไดออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติใหบริษัทเขา
ลงทุนในหุนสามัญของวินด เอนเนอรยี่ 

 
13.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามขอ 12 
-ไมมี- 
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(2) สารสนเทศขอมูลบริษัทฯ 
 

2.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มตนที่ 6 ลานบาท การกอต้ังบริษัทเกิดขึ้นจากกลุมวิศวกรระบบไฟฟาที่มีประสบการณในงานวิศวกรรมไฟฟา ทั้ง
ทางดานระบบจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอยและงานระบบสายสงไฟฟาแรงสูงมามากกวา 20 ป  ในปจจุบันบริษัท
ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจําหนายไฟฟา ระบบสายสง
ไฟฟาแรงสูง งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง – สถานีไฟฟายอย งานระบบไฟฟาและเครื่องกล งานดานพลังงานทดแทน 
เชนโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย งานดานอนุรักษพลังงาน งานกอสรางเสาโทรคมนาคม งาน
สื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจําหนายเสาโครงเหลก็สําหรับระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ระบบเสา
โทรคมนาคม และปายโฆษณา Bill Board และงานขายวัสดุอุปกรณไฟฟา และวัสดุกอสราง ซึ่งเปนธุรกิจที่มีการเติบโต
สอดคลองกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ 

 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ธุรกิจของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 
1) ธุรกิจการใหบริการ 
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมทุกระบบอยางครบวงจร 

(Turnkey Basis) โดยรับงานจากลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งแบบเปนผูรับเหมาโดยตรง ซึ่งบริษัทเปนผูรับงานตรง
จากผูวาจาง หรือผูรับเหมาชวง ซึ่งบริษัทรับงานชวงตอจากผูรับงานซึ่งเปนคูสัญญากับผูรับสัมปทาน โดยการรับงานมีทั้ง
จากวิธีการประมูลหรือวิธีการเสนอราคาและเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกับบริษัทอื่นทั้งในและนอกประเทศใน
ลักษณะกิจการคารวม (Consortium) เพื่อใหมีโอกาสในการรับงาน ขยายธุรกิจและการเติบโตในงานแขนงใหมๆ อยู
ตลอดเวลา ธุรกิจการใหบริการของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะงานไดดังตอไปนี้ 

 งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟาแบบ
ครบวงจร โดยแบงเปนประเภทงานไดดังตอไปนี้ 
- งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System)  
- งานกอสรางสถานีไฟฟายอย (High Voltage Substation)  
- งานกอสรางระบบจําหนาย และระบบไฟฟาใตดิน  

 งานดานพลังงานทดแทน บริษัทใหบริการ ออกแบบ จัดหา และกอสรางโครงการผลิตกระแสไฟฟาโดยใช
พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ํามัน ถานหิน  หรือกาซธรรมชาติ )  เชน  การ
พลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันลม  พลังงานแสงอาทิตย แกลบ เศษไม ขยะ  หรือการใชกาซชีวมวลจากการ
หมักน้ําเสียจากโรงงาน 

 งานดานอาณัติสัญญาณ  บริษัทใหบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารสัญญาณระบุตําแหนง
การเดินรถของรถไฟ  โดยวางอุปกรณตรวจจับ  และเชื่อมตออุปกรณจับสัญญาณเขากับอุปกรณหลักเพื่อ
แสดงสถานะสงกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนยกลางควบคุมการเดินรถ รวมถึงงานวางโครงขายสายไฟ
เบอรออฟติคใหกับหนวยงานภาครัฐ 
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 งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกล (M&E) บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางติดตั้ง รวมทั้งการ
บํารุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ 
ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ําและน้ํารอน รวมถึงระบบทอรับแรงดัน  (High Pressure Piping)  
โดยบริษัทสามารถใหบริการงานระบบแบบครบวงจร 

 งานดานเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร  บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้งเสา
โครงเหล็กสําหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) และผูที่ชนะการประมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง  

 งานดานอนุรักษพลังงาน บริษัทไดขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษพลังงาน ต้ังแตป 2546 เพื่อใหบริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัด
พลังงานใหแกหนวยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

 
2) ธุรกิจงานขาย 
 งานผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก บริษัทผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กเพื่อใชในงานวิศวกรรมไฟฟา 

ไดแก ระบบสายสง ระบบจําหนาย และสถานีไฟฟายอย ซึ่งมีงานบางสวนที่ตองใชเสาโครงเหล็กเปน
สวนประกอบ งานดานเสาโทรคมนาคม  ไดแก เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็ก
สําหรับปายโฆษณากลางแจง (Bill Board) โดย ณ ปจจุบัน บริษัทมีกําลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 12,000 ตัน
ตอป   

 การจําหนายอุปกรณประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม บริษัทจําหนายอุปกรณประกอบสําหรับติดตั้งเสา
โทรคมนาคม โดยจัดเปนชุดสําเร็จสําหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support 
tower ผูซื้อสามารถนําชุดประกอบดังกลาวไปใชในการติดตั้งไดทันที ทําใหประหยัดเวลาในการจัดซื้อและ
จัดหาจากผูจําหนายอุปกรณหลาย ๆ ราย 

 การจําหนายอุปกรณไฟฟา บริษัทจําหนายอุปกรณไฟฟาสําหรับระบบจําหนาย ระบบสายสง และสถานีไฟฟา
ยอย รวมอุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดหา รวมถึงจําหนายอุปกรณยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัท
เปนผูผลิต ใหแกลูกคาที่เปนเจาของโครงการหรือผูไดรับคัดเลือกในโครงการตางๆ  

 การจําหนายอุปกรณวัสดุกอสราง  นอกจากการเปนตัวแทนจําหนายวัสดุกอสราง ประเภท  ปูน  คอนกรีต
สําเร็จรูป  เหล็กกอสราง เหล็กรูปภัณฑ และสีประเภทตางๆ แลว  บริษัทยังจําหนายวัสดุที่ใชในการกอสราง
โยธาทุกประเภท ทั้งนั้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เปนผูรับเหมา และรานคาวัสดุกอสรางทั่วไป 

 
3) ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน 

ต้ังแตป 2552 เปนตนมา บริษัทไดใหความสําคัญกับการเติบโตของธุรกิจการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน  บริษัทไดรวมกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการพลังงานลม
โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในงาน สํารวจ ออกแบบ จัดหา กอสราง ระบบไฟฟาและโยธาของโครงการ 
ในขณะที่พันธมิตรรับผิดชอบในสวนการจัดหากังหันลม การระดมเงิน    ในการเปนผูรวมพัฒนา
โครงการ ทําใหบรษิัทไดรับทราบตนทุนโครงการ  รับทราบโอกาสแหงความสําเร็จในการพัฒนาและ
กอสราง สงผลใหบริษัทสามารถประเมินโอกาส ขอจํากัด และผลตอบแทนการลงทุนไดคอนขางชัดเจน  
บริษัทจึงขยายแนวธุรกิจไปสูการลงทุนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่องกับธุรกิจ
หลัก  วัตถุประสงคเพื่อ กระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ทําใหบริษัทไดรับผลตอบแทนจากเงินปนผล ซึ่ง
เปนกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอในระยะยาว 
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โครงสรางกลุมบริษัท 

 
 บริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด 

บริษัทไดเขาลงทุนบริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด ต้ังแตเดือนมกราคม 2551 เดิมช่ือ บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร จํากัด 
ซึ่งดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบทอรับแรงดันและอุปกรณเครื่องกลปจจุบัน 
บริษัทฯ ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 65 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว ทั้งนี้ ผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 35 ที่เหลือไมมีบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงกับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวมถือหุนเกินรอยละ 10 ทั้งนี้ ภายหลังการลงทุน บริษัทมีนโยบายใน
การปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานของเด็มโกอินดัสตรีโดยจะมุงเนนการดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งภาชนะแรงดัน
สูงใหมากขึ้น แทนธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็ก   ปจจุบันบริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จํากัด ไดขยายธุรกิจไปสู
งานดานวิศวกรรมโยธา และการผลิตบานโครงสรางเหล็กสําเร็จรูปเพื่อสงออก 

 บริษัท เด็มโกพาวเวอร จํากัด 
บริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100  โดยบริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ

รองรับการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน   และ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 5/2555 ไดอนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานโดยอนุมัติใหบริษัทฯ โอนกิจการผลิตเสาโครงเหล็กและ
งานขาย ใหแก บริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด  โดยบริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130 ลานบาท 
 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 

 บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ไดมีมติใหบริษัทลงทุน

เปนผูถือหุนรอยละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (“อีโอลัส”) ซึ่งอีโอลัส เปนผูถือหุน รอยละ 60 
ใน บริษัท เฟรสโคราช วินด จํากัด (“เฟรส”) และ บริษัท เคอาทู จํากัด (“เคอาทู”) โดยที่ เฟรส และ เค
อาทู เปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิตกระไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 3 และ หวยบง 2 ขนาดกําลัง
การผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต เซ็นตสัญญาขายไฟฟาใหกับ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต โดยโครงการตั้งอยูที่ ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา มี Siemens Wind Power A/S (Siemens) เปนผูจัดหาและติดตั้งกังหันลม โครงการละ 45 
กังหัน  เด็มโก เปนผูกอสรางงานระบบไฟฟา และงานโยธา เพื่อเช่ือมตอการขายไฟฟาใหกับการไฟฟา
ฝายผลิตที่สถานีไฟฟาชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   การเขาเปนผูถือหุนของบริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับ
ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปนผลที่สม่ําเสมอในระยะยาว  ไดขยายธุรกิจงานกอสรางไปสู
ตลาดงานพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตสูง  ทําใหบริษทัมีประสบการณและผลงานในการขยาย
การรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและตางประเทศในอนาคต  ทั้งนี้การลงทุนทําให อี
โอลัสมีสถานะเปนบริษัทรวม ที่เด็มโกถือหุนสัดสวนรอยละ 27 สวนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 73 ที่เหลือ

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท 

บริษัทอีโอลัสพาวเวอร จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 2,290 ลานบาท 

65% 25.5% 

บริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

100% 
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เปนนิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็มโก โดยมีกรรมการของเด็มโก 1 ทาน เปนกรรมการของบริษัท
ดังกลาว 

 

2.3 โครงสรางรายได 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา แยกตามประเภทรายได สรุปไดดังนี้ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ประเภทรายได 
มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

รายไดงานบริการ 
1. งานวิศวกรรมไฟฟา 
2. งานระบบไฟฟาและเครื่องกล 
3.งานโทรคมนาคม,อาณัติสัญญาณ 
4.งานกอสรางโยธา 
5.พลังงานทดแทน  

 
1,700.24 

67.12 
137.44 
32.08 

197.45 

 
79.66 
3.14 
6.44 
1.50 
9.25 

 
1,373.65 
209.91 
121.80 
125.89 

1,129.90 

 
46.39 
7.09 
4.11 
4.25 

38.16 

 
2,209.50 

222.14 
97.75 
46.15 

2,381.89 

 
44.57 

4.48 
1.97 
0.93 

48.05 
   รวมรายไดงานบริการ 2,134.33 85.62 2,961.14 90.74 4,957.43 81.08 
รายไดจากการขาย 
1. จําหนายเสาโครงเหล็ก 
2. จําหนายอุปกรณไฟฟาและกอสราง 

 
163.94 
167.65 

 
49.44 
50.56 

 
156.69 
110.83 

 
58.57 
41.43 

 
436.64 
649.08 

 
40.22 
59.78 

    รวมรายไดจากการขาย 449.55 27.72 331.59 13.30 1,085.72 17.76 
รายไดอื่น 48.44 2.99 27.00 1.08 70.94 1.16 

               รวมรายได 1,621.66 100.00 2,492.92 100.00 6,114.10 100.00 

 

2.4 ผูถือหุน 
รายช่ือผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนลาสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 มีนาคม 

2556 สรุปไดดังนี้ 

 รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) สัดสวน (รอยละ)
1 กลุมตระกูลปุยพันธวงศ   

 - นางประพีร ปุยพันธวงศ        89,863,654  14.44% 
 - นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ        25,875,011  4.16% 
 - น.ส.ผวราภรณ ปุยพันธวงศ          2,756,233  0.44% 
 - นายโอฬาร ปุยพันธวงศ          1,056,082  0.17% 
 - น.ส.ภวดี ปุยพันธวงศ             192,000  0.03% 
 - น.ส.รัชนีวิภา ปุยพันธวงศ             104,916  0.02% 
 - น.ส.ปรมพร ปุยพันธวงศ               73,746  0.01% 
 - นายสัมพันธ ปุยพันธวงศ                 4,000  0.00% 
 รวม      119,925,642  19.27% 

2 กลุมตระกูลกิตติอิสรานนท   
 - นายประเดช กิตติอิสรานนท        29,054,086  4.67% 
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 รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) สัดสวน (รอยละ)
 - บริษัท ดีดี มารท จํากัด        20,528,857  3.30% 
 - นายกําธร กิตติอิสรานนท        14,093,211  2.26% 
 - น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท          8,696,800  1.40% 
 - น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท          4,809,937  0.77% 
 - นางบุษยา กิตติอิสรานนท          1,826,245  0.29% 
 รวม        79,009,136  12.69% 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด        65,720,890  10.56% 
4 นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด        15,000,000  2.41% 
5 นายพิชัย วิจักขณพันธ        11,887,800  1.91% 
6  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD          9,600,000  1.54% 

7 
 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON 
BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG          9,079,972  1.46% 

8 กลุมตระกูลจรดล   
 - นายสุวัฒน จรดล          8,648,006  1.39% 
 - นายสุกฤษฏิ์ จรดล          6,558,251  1.05% 
 - นายสมศักดิ์ จรดล             100,000  0.02% 
 รวม        15,306,257  2.46% 

9 นายอมรวัฒน ถิรกฤตพร          7,200,000  1.16% 
10 นางวรพรรณ จึงทรัพยไพศาล          5,697,100  0.92% 

 รวมผูถือหุน 10 รายแรก      338,426,797  54.37% 
ที่มา:  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 

2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556 

 ช่ือ ตําแหนง 

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการผูจัดการ 
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการ 
4. นายสุวัฒน จรดล กรรมการ 
5. นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ 
6. นายอาคม มานะแกว กรรมการ 
7. นายไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ 
8. นายวิทยา คชรักษ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
10. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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 ช่ือ ตําแหนง 

11. น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ที่มา: หนังสือรับรองของบริษัทฯ และ SETSMART 

 
สรุปรายการสําคัญในงบการเงิน และการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ

 2553  2554  2555  2553  2554  2555

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 164.63      188.48      201.07      165.84      201.08      203.87      

  ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 321.51      611.57      1,248.12   319.83      585.84      1,178.40   

  มลูคางานท่ีเสร็จแลวแตยังไมเรียกเก็บ-สุทธิ 820.98      1,377.85   968.02      827.14      1,383.75   970.56      

  เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 34.10        34.08        14.15        0.10           0.08           0.15           

  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 191.15      215.15      204.40      191.93      216.29      205.36      

  สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 65.94        188.28      251.32      69.60        184.75      245.08      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,598.31   2,615.41   2,887.08   1,574.44   2,571.79   2,803.42   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

  เงินฝากสถานบันการเงินท่ีมภีาระผูกพัน 17.65        73.22        48.10        17.65        73.21        48.10        

  เงินลงทุนในบริษัทรวม -            615.11      1,197.73   -            603.67      1,173.80   

  เงินลงทุนในบริษัทยอย 64.00        64.25        65.00        -            -            -            

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 40.53        65.85        65.85        40.53        65.85        65.85        

  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ-สุทธิ 130.87      162.55      182.34      290.84      307.18      315.45      

  ท่ีดินท่ีไมใชในการดําเนินงาน-สุทธิ 11.08        10.08        8.93           11.08        10.08        8.93           

  สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 31.73        19.96        6.65           34.52        24.51        23.06        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 295.86      1,011.02   1,574.60   394.62      1,084.50   1,635.19   

รวมสินทรัพย 1,894.17   3,626.43   4,461.68   1,969.06   3,656.29   4,438.61   

งบการเงินรวมงบเฉพาะบริษัท
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รายการ

 2553  2554  2555  2553  2554  2555

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 136.25      657.52      1,245.33   153.80      672.52      1,249.93   

  เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 260.38      885.35      660.30      265.04      890.51      628.33      

  เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน 179.00      95.00        280.00      179.22      95.00        280.00      

  เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของ -            -            8.49           -            -            

  หนี้สินระยะยาว-ชําระใน 1 ป 14.41        18.30        21.96        26.13        27.60        28.43        

  เงนิรับลวงหนางานบริการ 131.71      618.56      215.23      136.26      622.81      215.23      

  หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 113.67      203.45      261.15      119.01      205.20      226.95      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 835.42      2,478.18   2,683.97   887.95      2,513.64   2,628.87   

หนี้สินไมหมุนเวียน

  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ -            -            -            26.11        17.19        10.71        

  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -            34.55        39.74        35.13        40.52        

  หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ 4.25           13.76        11.32        4.58           13.76        11.32        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4.25           48.31        51.06        30.69        66.08        62.55        

รวมหนี้สิน 839.67      2,526.49   2,735.03   918.64      2,579.72   2,691.42   

สวนของผูถือหุน

  ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 435.46      446.04      553.41      435.46      446.04      553.41      

  สวนเกินมลูคาหุน 455.88      473.82      655.07      455.88      473.82      655.07      

  สวนเกินทุนจากการจําหนายหุนสามญั -            -            31.07        31.08        

  เงินรับลวงหนาคาหุน 21.42        19.24        10.75        21.42        19.24        10.75        

  กําไร(ขาดทุน)สะสม

     จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 30.36        37.11        55.70        30.36        37.11        55.70        

     สํารองหุนทุนซ้ือคืน 124.19      165.16      93.20        124.19      165.16      93.20        

     ยังไมจัดสรร 111.38      123.73      420.65      86.36        82.26        403.42      

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,178.69   1,265.10   1,819.85   1,153.67   1,223.63   1,802.63   

   สวนของผูถือหุนสวนนอย -            -            20.94        18.10        37.76        

หัก หุนทุนซ้ือคืน (124.19)    (165.16)    (93.20)       (124.19)    (165.16)    (93.20)       

รวมสวนของผูถือหุน 1,054.50   1,099.94   1,726.65   1,050.42   1,076.57   1,747.19   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,894.17   3,626.43   4,461.68   1,969.06   3,656.29   4,438.61   

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
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หนวย: ลานบาท งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายการ

2553 2554 2555 2553 2554 2555

รายไดจากการดําเนินงาน

  รายไดจากการใหบริการ 2,134.33        2,961.14        4,957.43        2,182.21        3,036.80        4,986.41        

  รายไดจากการขาย 331.59            267.52            1,085.72        310.61            251.99            953.18            

รวมรายได 2,465.92        3,228.66        6,043.15        2,492.82        3,288.79        5,939.59        

  ตนทุนบริการ 1,790.52        2,562.28        4,310.97        1,865.94        2,631.25        4,254.93        

  ตนทุนขาย 322.77            264.80            945.95            301.90            249.22            813.55            

รวมตนทุน 2,113.29        2,827.08        5,256.92        2,167.84        2,880.47        5,068.48        

กําไรขั้นตน 352.63            401.58            786.23            324.98            408.32            871.11            

  รายไดอ่ืน 27.00              34.59              70.94              27.37              38.81              70.38              

กําไรกอนหักคาใชจาย 379.63            436.17            857.17            352.35            447.13            941.49            

คาใชจายในการขายและบริการ 183.81            189.19            274.20            189.06            203.14            298.52            

คาตอบแทนผูบริหาร 28.73              26.12              27.44              31.10              27.20              28.52              

รวมคาใชจาย 212.54            215.31            301.64            220.16            230.34            327.04            

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                  -                  -                  -                  11.44              12.48              

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 167.09            220.86            555.53            132.19            205.35            601.97            

  ตนทุนทางการเงิน 15.10              37.62              105.06            19.44              41.01              107.60            

  ภาษีเงินได 39.16              48.26              77.71              39.16              48.26              77.71              

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 112.83            134.98            372.76            73.59              116.08            416.66            

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท)

  ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 0.29                0.31                0.73                0.23                0.27                0.78                

  Fully Diluted 0.25                0.28                0.72                0.20                0.25                0.77                

งบการเงินรวมงบเฉพาะบริษัท

 
 
งบกระแสเงินสด 

รายการ

2553 2554 2555 2553 2554 2555

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนิงาน (44.47)            384.76            (433.51)          (56.95)            416.28            (404.96)          

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (64.24)            (726.73)          (564.34)          (40.29)            (723.23)          (582.97)          

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 243.42 365.83 1,010.44 232.01 342.91 990.73

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 134.71 23.86 12.59              134.77 35.96 2.80                

งบการเงินรวมงบเฉพาะบริษัท

 
 

หนวย: ลานบาท 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  

2553 2554 2555 2553 2554 2555

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.91                1.06                1.08                1.77                1.02                1.07                

อัตราสวนสภาพคลองหมนุเร็ว (เทา) 1.68                0.97                1.00                1.56                0.94                0.99                

อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 7.40                6.87                6.46                7.51                7.23                6.69                

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 48.63              52.39              55.74              47.96              49.79              53.79              

   อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคาการขาย (เทา) 3.18                2.23                6.13                3.39                2.76                7.65                

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียการขาย (วัน) 113.12           161.15           58.75              106.32           130.37           47.05              

   อัตราสวนหมนุเวียนลูกหนี้การคาการบริการ (เทา) 7.40                6.87                6.46                9.08                8.35                6.54                

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียการบริการ (วัน) 38.61              42.56              55.08              39.65              43.10              55.08              

อัตราสวนหมนุเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 5.11                4.19                11.56              4.78                3.92                9.90                

ระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 70.40              85.84              31.13              75.26              91.72              36.36              

อัตราสวนหมนุเวียนเจาหนี้ (เทา) 8.90                4.93                6.80                8.97                4.99                6.67                

ระยะเวลาการชําระหนี้ (วัน) 40.47              72.95              52.92              40.14              72.21              53.94              

Cash Cycle (วัน) 78.56              65.28              33.95              83.08              69.30              36.21              

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร(Profitability Ratio)

อัตรากําไรข้ันตน (%) 14.30              12.44              13.01              13.04              12.42              14.67              

    อัตราสวนกําไรข้ันตน (%) จากการขาย 2.66                1.02                12.87              2.81                1.10                14.65              

    อัตราสวนกําไรข้ันตน (%) จากการบริการ 16.11              13.47              13.04              14.49              13.35              14.67              

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.78                6.84                9.19                5.30                6.24                10.13              

อัตรากําไรสุทธิ (%) 4.53                4.14                6.10                2.92                3.49                6.93                

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 10.70              12.27              21.59              7.01                10.78              23.85              

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.96                3.72                8.35                3.74                3.17                9.39                

ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 83.57              80.81              199.07           24.93              37.22              129.99           

อัตราการหมนุของสินทรัพย (เทา) 1.30                0.89                1.35                1.27                0.90                1.34                

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 0.80                2.30                1.58                0.87                2.40                1.54                

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย  (เทา) 12.59              6.56                5.69                9.19                6.29                6.24

อัตราการจายปนผล  (%) 51.72              37.10              47.94              65.22              42.59              44.87              

รายการ
งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

 
 
2.7  คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทยอย 
บริษัทเฉพาะกิจการดําเนินธุรกิจใหบริการออกแบบจัดหา กอสราง และติดตั้งงานดานวิศวกรรมไฟฟา ดานระบบ

ไฟฟาและเครื่องกล ดานเสาโทรคมนาคม ดานระบบอาณัติสัญญาณ ดานอนุรักษพลังงานดานโรงไฟฟาพลังงานทดแทน งาน
ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก อุปกรณไฟฟาและวัสดุอุปกรณกอสรางใหแกลูกคาภาครัฐและภาคเอกชน โดยวิธีประมูลงาน
เปนสวนใหญ สําหรับบริษัทยอยดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน ระบบทอรับแรงดัน 
และอุปกรณเครื่องกล  
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ผลการดําเนินงาน 
 รายได  

ตามงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดของงานบริการดวยวิธีอัตราสวนของงานที่แลวเสร็จและรับรู
รายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาแลว โดยในป 2554 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 3,263.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31 จากป 
เพิ่มขึ้นจาก 2,134.34 ลานบาทเปน 2,961.14 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงานพลังงานทดแทน 

 ป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 6,114.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 87 จากการเพิ่มขึ้น
ของทั้งรายไดงานบริการและรายไดจากการขาย ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 67 และ 306 ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงานพลังงาน
ทดแทน และงานเสาโทรคมนาคม 

1)  รายไดงานบริการ  
เปนรายไดจากงานบริการดานวิศวกรรม ประกอบดวย งานระบบจําหนายไฟฟา งานสถานีไฟฟายอย และงาน

กอสรางสายสง งานระบบไฟฟาและเครื่องกล งานโทรคมนาคม งานโยธา และงานพลังงานทดแทน โดยรายไดงานบริการ
จากป 2553 – 2555 มีมูลคาเทากับ  2,134.34 ลานบาท,  2,961.14 ลานบาทและ 4,957.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86 รอยละ 
91 และรอยละ 81 ของรายไดรวมในแตละป  

ป 2554 รายไดงานบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 39 จากป 2553 เปน 2,961.14 ลานบาท แยกเปนรายไดในภาครัฐ รอยละ 27 
และภาคเอกชน รอยละ 73  โดยเพิ่มขึ้นในงานประเภทพลังงานทดแทน ไดแก พลังงานลม และพลังแสงอาทิตย ซึ่งมีการ
เติบโตอยางมากในป 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 472 จากป 2553 และคิดเปนรอยละ 38 ของรายไดงานบริการ 

ป 2555 รายไดงานบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 67 จากป 2554 เปน 4,957.43 ลานบาท จากการเติบโตอยางตอเนื่องของงาน
ประเภทพลังงานทดแทนทั้งโรงไฟฟาพลังงานลมและพลังงานแสงทิตย ซึ่งคิดเปนรอยละ 48  ของรายไดงานบริการ คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 111 จากป 2554 และงานกอสรางสถานีไฟฟายอยของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 99 จากป 2554 คิดเปนรอย
ละ 41 ของรายไดงานบริการ ซึ่งรายไดงานบริการแยกเปนรายไดในภาครัฐ รอยละ 5 และภาคเอกชน รอยละ 95 

2)   รายไดจากการขาย  
เปนรายไดจากการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก จําหนายอุปกรณไฟฟา และวัสดุอุปกรณกอสราง โดยรายไดจาก

การขายในป 2553 และป 2554 มีมูลคาเทากับ 331.59 ลานบาท และ 267.52  ลานบาท คิดเปนรอยละ 13  และรอยละ 8 ของ
รายไดรวมของในแตละปดังกลาว รายไดจากการขายป 2554 ลดลงรอยละ 19 จากป 2553 โดยการจําหนายอุปกรณไฟฟา และ
วัสดุอุปกรณกอสราง ลดลงรอยละ 34 เนื่องจากตลาดมีการแขงขันสูง และบริษัทมีความเขมงวดในการใหสินเชื่อแกผูซื้อ 

ป 2555 รายไดจากการขายมีมูลคาเทากับ 1,085.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 ของรายไดรวม คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 
306  จากป 2554 โดยรายไดจากการจําหนายอุปกรณไฟฟา และวัสดุอุปกรณกอสราง เพิ่มขึ้นรอยละ  483 เนื่องจากการ
จําหนายหมอแปลงจากตางประเทศ  สวนงานเสาโครงเหล็กเพิ่มขึ้นจากงานเสาโทรคมนาคมโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 179  จากป 
2554                                                                                                                                                                                                                             

ในสวนของบริษัทยอย บริษัทเริ่มเขาลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน 
ในป 2551 และไดลงทุนสรางโรงงานขนาด 8,000 ตร.ม.เพิ่มเติม โดยเริ่มเปดตลาดธุรกิจของบริษัทยอย ในป 2552 อยางไรก็
ตามบริษัทไดรับผลกระทบจากปญหามาบตาพุด ปญหาวิกฤตทางการเงิน และความไมสงบทางการเมือง สงผลใหรายไดรวม
ของบรษิัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น จากรายไดเฉพาะกิจการไมมากนักโดยรายไดระหวางป 2553 - 2555 เปนจํานวน 2,520.20 
ลานบาท 3,327.60 ลานบาท และ 6,009.96 ลานบาท อยางไรก็ตามต้ังแตป 2554 บริษัทยอยไดขยายแนวธุรกิจเขาสูงาน
กอสรางโยธา งานติดตั้งระบบเครื่องกล และ งานผลิตบานโครงสรางเหล็กสําเร็จรูปเพื่อการสงออก คาดวารายไดของบริษัท
จะปรับตัวดีขึ้นในปตอไป 
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 ตนทุน 
ตนทุนเฉพาะกิจการของบริษัท แบงออกเปน 2 สวน สอดคลองกับประเภทของรายได โดยบริษัทมีตนทุนรวมในป 

2553 – 2555 จํานวน 2,113.29 ลานบาท 2,827.08 ลานบาท และ 5,256.92ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 34 
และอัตรารอยละ 86 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแยกเปน 

1) ตนทุนจากงานบริการ  
เฉพาะกิจการไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และคาใชจายในการดําเนินงาน 

(Overhead Cost) ป 2554 บริษัทมีตนทุนงานบริการเทากับ 2,562.28 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตนทุนงานบริการตอรายไดงาน
บริการเปนรอยละ 87 โดยสัดสวนลูกคาจากภาครัฐและลูกคาภาคเอกชนในป 2554 เทากับรอยละ 27 และรอยละ 73 
ตามลําดับโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนบริการเทากับรอยละ 43ในขณะที่อัตราการเพิ่มของรายไดงานบริการ คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 39 

สําหรับป 2555 ตนทุนงานบริการเทากับ 4,310.97 ลานบาทโดยคิดสัดสวนตนทุนงานบริการตอรายไดงานบริการเปน
รอยละ 87 เทากับป 2554โดยสัดสวนลูกคาจากภาครัฐและลูกคาภาคเอกชนในป2554 เทากับรอยละ 5 และรอยละ 95 
ตามลําดับโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนบริการเทากับรอยละ 68 และอัตราการเพิ่มของรายไดงานบริการ คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 67 

2) ตนทุนขายสินคา  
เปนตนทุนสินคาซื้อมาขายไป และตนทุนผลิตเสาโครงเหล็ก สําหรับ ในป 2553 และ 2554 บริษัทมีตนทุนขายสินคา

เทากับ 322.77 ลานบาท และ 264.80 ลานบาท ตามลําดับคิดเปนลดลงรอยละ 18 จากป 2553 เนื่องจากรายไดจากการขาย
อุปกรณไฟฟาและวัสดุกอสรางที่ลดลง โดยสัดสวนตนทุนขายสินคาตอรายไดจากการขายเทากันทั้งสองป เทากับรอยละ 97  

ในป 2555 บริษัทมีตนทุนขายสินคาเทากับ 945.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากในป 2553 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 257 ตาม
รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเทากับรอยละ 87 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
การขายเสาโครงเหล็กในงานโทรคมนาคม 

  
 คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารเฉพาะกิจการ ประกอบดวยรายการที่สําคัญ เชน คาใชจายพนักงาน คาสาธารณูปโภค 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาเสื่อมราคาสํานักงาน คาเลี้ยงรับรอง คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต เปนตน โดยจากป 2553 และ ป2554 
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 183.81 ลานบาท และ 189.19 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงาน  คาธรรมเนียมธนาคาร และคาใชจายเลี้ยงรับรอง ตามการขยายตัวของ
ธุรกิจ โดยมีสัดสวนคาใชจายจากการขายและบริหารตอรายไดรวมเทากับรอยละ 7 ในป 2553 และรอยละ 6 ในป 2554 

สําหรับในป 2555 มีคาใชจายขายและบริหารจํานวน 274.20 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2554 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 45 
จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงาน คาธรรมเนียมธนาคาร และหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีสัดสวนคาใชจายจากการขายและ
บริหารตอรายไดรวมเทากับรอยละ 4 ซึ่งลดลงจากป 2554 

 
 กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิเฉพาะกิจการในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ จํานวน 134.98 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึน้
รอยละ 20 จากป 2553 โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.18 ลดลงจากป 2553 เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงทั้งงานบริการ
และงานขาย และตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ 
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สําหรับป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ จํานวน 372.76 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 176 จากป 2554 โดยมี
อัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.17 เพิ่มขึ้นจากป 2554  เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นของงานขาย และ การลดลงของอัตรา
คาใชจายในการขายและบริหารตอรายได 

สําหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยในระหวางป 2553 – 2554 มีกําไรสุทธิ 73.59 ลานบาท และ 116.08  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 และรอยละ 4 ของรายไดรวมแตละปตามลําดับ โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในป 2554 เปนผลเนื่องจาก
รายไดงานบริการที่เพิ่มขึ้น สําหรับป 2555 มีกําไรสุทธิเทากับ 416.66 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 259 จากป 2554 
เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7 

 
ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 4,438.61 ลานบาท ประกอบดวย (1) สินทรัพยหมุนเวียน 
2,803.42ลานบาท คิดเปนรอยละ 63 ของสินทรัพยรวม (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,635.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 ของ
สินทรัพยรวม โดยสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 782.32 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการหลักคือ ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น 592.56  ลานบาท 
และ เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 570.13 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 3,656.29 ลานบาท ประกอบดวย (1) สินทรัพยหมุนเวียน 
2,571.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70 ของสินทรัพยรวม (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,084.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 ของ
สินทรัพยรวม โดยสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,687.23 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 86 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการหลักคือ มูลคางานที่เสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ - สุทธิเพิ่มขึ้น 556.61 
ลานบาท ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น 266.01 ลานบาท และ เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 603.67  ลานบาท 

 หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 2,691.42 ลานบาทประกอบดวย หนี้สินหมุนเวียน 2,628.87 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98 ของหนี้สินรวม และ หนี้สินไมหมุนเวียน 62.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2 ของหนี้สิน
รวม ทั้งนี้หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2554 จํานวน 111.70 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4 
เนื่องจากเพิ่มของหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 115.23 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นรายการหลักของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นอื่น หนี้สินที่ลดลงไดแก เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย และ เงินรับลวงหนา
งานบริการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,579.72 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
จํานวน  1,669.57 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 183 โดยแบงเปนหนี้สินหมุนเวียน 2,513.64 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 97 ของหนี้สินรวมและหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 66.08 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3 ของหนี้สินรวม  

 สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,747.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน 

670.62 ลานบาท โดยมีรายการที่สําคัญไดแก  จากการเพิ่มขึ้นของกําไรเบ็ดเสร็จจํานวน 416.66 ลานบาท และการเพิ่มขึ้น
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 269.40 ลานบาทจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกใหแกกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ขายหุนทุนซื้อคืนรวมสวนเกินจากการขายหุนสามัญ 103.04 ลานบาท จายเงินปนผล 
129.21 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,076.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 26.15 
ลานบาท โดยมีรายการที่สําคัญไดแก  จากการเพิ่มขึ้นของกําไรเบ็ดเสร็จจํานวน 116.08 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของทุนจด
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ทะเบียนและชําระแลวจํานวน 10.57 ลานบาทจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกใหแกกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท โดยสํารองหุนทุนซื้อคืน 40.97 ลานบาท จายเงินปนผล 34.93 ลานบาท  
 

สภาพคลอง  
ในป 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 404.96 ลานบาท เนื่องจากรายการสําคัญ

ที่ทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลงไดแก กําไรจากการดําเนินงาน 671.67 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การคา 409.48 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินประกัน 116.14 ลานบาท การลดลงของเจาหนี้การคา 262.16 ลานบาท 
และการลดลงของเงินรับลวงหนางานบริการ 407.58 ลานบาท รวมทั้งจายดอกเบี้ยและภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งมีผลให
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง แตบริษัทก็มีมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บลดลง 409.48 ลานบาท ซึ่งทําให
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น สําหรับกระแสเงินสดมีการใชไปในกิจกรรมลงทุน 582.97 ลานบาท  จากการ
จายเงินลงทุนในบริษัทรวม 582.62 ลานบาท  จายเงินสดซื้อสินทรัพยถาวร 24.24 ลานบาท แตไดลดภาระของเงินฝาก
สถาบันการเงินที่ภาระผูกพันลง 25.12 ลานบาท ทําใหกิจการตองจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 990.73 ลานบาท โดยมีรายการสําคัญ
ไดแก การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 482.59 ลานบาท เงินกูระยะสั้นอื่น 280 
ลานบาท เงินสดรับจากใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 280.14 ลานบาท  เงินสดรับจากการขายคืนหุนสามัญ 28.63 ลานบาท และ
เงินกูระยะยาว 22.50 ลานบาท โดยไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาว 28.63 ลานบาท และจายเงินปนผล 129.14 ลานบาท 

สําหรับป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 416.28 ลานบาท เนื่องจากรายการ
สําคัญที่ทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้นไดแก กําไรจากการดําเนินงาน 257.90 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 619.58 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจํารับลวงหนา 486.55 ลานบาท แตบริษัทก็มี
ลูกหนี้การคาและมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง สําหรับกระแส
เงินสดมีการใชไปในกิจกรรมลงทุน 723.23 ลานบาท  จากการจายเงินลงทุนในบริษัทรวม 615.11 ลานบาท จายเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น 25.32 ลานบาท จายเงินสดซื้อสินทรัพยถาวร 28.44 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่
ภาระผูกพัน 54.85 ลานบาท ทําใหกิจการตองจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 342.91 ลานบาท โดยมีรายการสําคัญไดแก การเพิ่มขึ้นของ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 449.07 ลานบาท  เงินกูระยะยาว 23.70 ลานบาท  และเงินสดรับ
จากใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 26.33 ลานบาท โดยไดจายชําระเงินกูยืมระยะยาว 35.71 ลานบาท จายซื้อคืนหุนสามัญ 52.12 ลาน
บาท และจายเงินปนผล 34.92 ลานบาท 

  
2.8  ภาระหนี้สิน 

(1) ยอดรวมตราสารหนี้ 
- ไมมี - 

(2) เงินกูยืมที่มีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และภาระการนําสินทรัพยวางเปน
หลักประกัน 

ลําดับ ประเภทเงินกู 
ยอดคงคาง ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2555 (ลาน

บาท) 

หลักประกัน  
(ลานบาท) 

1 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 

1,249.93 สังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ตาม ที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูก
สราง และเครื่องจักรบางสวน 
รวมทั้งเงินฝากสถาบันการเงิน 
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ลําดับ ประเภทเงินกู 
ยอดคงคาง ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2555 (ลาน

บาท) 

หลักประกัน  
(ลานบาท) 

และโอนผลประโยชนจากการ
ประกันภัยในสินทรัพยของกลุม
บริษัทใหกับสถาบันการเงิน 

2 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 280.00 ไมมี 
3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 39.15 เชนเดียวกับขอ 1. 
 รวม 1,569.08  

(3) หนี้สินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และภาระการนําสินทรัพย
วางเปนหลักประกัน 

ลําดับ ประเภทหนี้สิน 
ยอดคงคาง ณ วันที่  
31 ธ.ค. 2555 (ลาน

บาท) 

หลักประกัน  
(ลานบาท) 

1 เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น 628.33 ไมมี 
2 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 442.18 ไมมี 
3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 40.52 ไมมี 
4 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 11.32 ไมมี 

 รวม 1,122.35  

 
(4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี Letter of guarantee จํานวน 164.72 ลานบาท และ 121.00 ลานบาท 

ตามลําดับ ที่สถาบันการเงินในประเทศไทยออกใหเพื่อค้ําประกันขอเสนอขายไฟฟาและปรับปรุงระบบไฟฟาตอการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศใหกับ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด และหรือบริษัทในเครือโดยใชวงเงิน Letter of guarantee 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามสัญญารวมพัฒนาโครงการและสัญญารวมงาน (Consotium agreement) บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮล 
ดิ้ง จํากัด และกรรมการบางทานของบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 บริษัทมี Irrevocable Standby letter of credit ที่ไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งเปนวงเงิน เพื่อสนับสนุนการลงทุน
ใน บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้      
สถาบันการเงินแหงที่ 1  
Irrevocable Standby letter of credit ฉบับที่ 1 มีวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 465.00 ลานบาท ที่สถาบันการเงินใน
ประเทศออกใหเพื่อค้ําประกัน The equity guarantee agreement ตามวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่
ทํารวมกันระหวาง บริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด, บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด และสถาบันการเงิน  ณ.วันที่ 31 มีนาคม 
2556  บริษัทฯ มีภาระจากวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 31  ลานบาท 
Irrevocable Standby letter of credit ฉบับที่ 2 มีวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 22.50 ลานบาทที่สถาบันการเงินในประเทศ
ออกใหเพื่อค้ําประกัน The sponser support agreement ตามวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่ทํารวมกัน
ระหวาง  Interalia บริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด และสถาบันการเงินการเงิน  ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556  บริษัทฯ มีภาระ
จากวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 22.50  ลานบาท 
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สถาบันการเงินแหงที่ 2  
Irrevocable Standby letter of credit ฉบับที่ 1 มีวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 330.60 ลานบาท ที่สถาบันการเงินใน
ประเทศออกใหเพื่อค้ําประกัน The equity guarantee agreement ตามวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งสญัญาดังกลาวเปนสัญญาที่
ทํารวมกันระหวางบริษัท เค.อาร.ทู จํากัด,บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด และสถาบันการเงิน  ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556  
บริษัทฯ มีภาระจากวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 74.00  ลานบาท 
 
Irrevocable Standby letter of credit ฉบับที่ 2 มีวงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 22.50 ลานบาทที่สถาบันการเงินในประเทศ
ออกใหเพื่อค้ําประกัน The sponser support agreement ตามวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่ทํา
รวมกันระหวาง Interalia บริษัท บริษัท เค.อาร.ทู จํากัด และสถาบันการเงิน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2556  บริษัทฯ มีภาระจาก
วงเงิน SBLC จํานวนประมาณ 22.50  ลานบาท 

วงเงิน Standby letter of credit ขางตนค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจําของบริษัทตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 15 
รวมทั้งมีเงินฝากประจําของกรรมการบริษัทรวมค้ําประกันดวย 
 
2.9  คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555และ 2554 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวน 21.15 
ลานบาท และจํานวน 4.45 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งทนายใหความเห็นวา คงไมไดรับความเสียหายและฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประเมนิผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สิน
ดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 บริษัทไดถูกบุคคลธรรมดาเปนโจทกฟองคดีละเมิด
เรียกรองคาเสียหาย โดยมี บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจําเลย ทุนทรัพยที่โจทกฟองจํานวน 
163.27 ลานบาท ตอมาในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ศาลไดมีการนัดไกลเกลี่ยโดยไดมีการตกลงรวมกันใหคงเหลือคาความ
เสียหายจํานวนประมาณ 11 ลานบาทกวา ซึ่งจําเลยทั้งสองเสนอจะชําระใหเปนเงินรวมจํานวน 7 ลานบาท จึงไมสามารถตก
ลงกันได ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทมีความเห็นวาโอกาสที่ศาลจะพิจารณาใหคาขาดประโยชนแกโจทกเต็มจํานวนมีคอนขาง
ตํ่าเนื่องจากหลักฐานในการแสดงรายไดในการสืบตอศาลนาจะมีจํากัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไมไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเนื่องจากยังมีความไมแนนอน 
 
2.10 รายการที่เก่ียวของกันระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน 

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจําป 2555 ขอ 7. 
 

(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการ และผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ 

3.1 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ก. การถือหุนและความสัมพันธของที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทฯ 

 -ไมมี-  

ข.  คํายินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินใหเผยแพรความเห็น  

 บริษัท สีลม แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมใหเผยแพรความเห็น  
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ค. วันที่ใหความเห็น  

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
3.2 คุณสมบัติของผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ 

ก. การถือหุนและความสัมพันธของผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระกับบริษัทฯ 

 -ไมมี- 

ข.  คํายินยอมของผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระใหเผยแพรรายงาน 

 -ไมมี- 

ค. วันที่ออกรายงาน 

 -ไมมี- 
 
4) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นวา ภายหลังการไดรับอนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 125,807,186 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 10 บาทตอหุน รวมเปนมูลคา 1,258.07 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงิน
สด และรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ในจํานวนประมาณ 400 ลานบาท ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา 
เพียงพอที่จะเขาทํารายการ 
 
5) สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญๆ ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
5.1) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 บริษัทไดเขาทําบันทึกชวยจําระหวาง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด "ผูพัฒนา

โครงการ" กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) “ผูกอสรางโครงการ” โดยที่ผูพัฒนาโครงการไดทําการศึกษาโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ รอยเอ็ด กาฬสินธุ รวม
ศักยภาพกําลังการผลิตประมาณ 450 MW หรือมากกวา โดยทั้งสองฝายประสงคที่จะเขาทําบันทึกชวยจําฉบับนี้ เพื่อ
ระบุความเขาใจเบื้องตนระหวางผูพัฒนาโครงการและผูกอสรางโครงการในการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ ดังนี้ 
- ผูพัฒนาโครงการจะเปนผูทําการศึกษาและจัดเก็บขอมูลพลังงานลมรวมถึงประสานงานกับผูเช่ียวชาญและผูผลิต
กังหันลมเพื่อใหไดมาซึ่งกังหันลม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สําหรับโครงการใหมแตละโครงการรวมทั้ง
ระดมทุนสําหรับดําเนินงาน ทั้งในรูปแบบเงินลงทุน เงินกู เครดิตทางการคา และทุนในประเภทอื่น ๆ สําหรับ
โครงการใหมแตละโครงการดังกลาว 

- เมื่อผูพัฒนาโครงการเห็นวาโครงการใหมแหงใดมีความเปนไปไดในเชิงเทคนิคและทางธุรกิจ และประสงคที่จะ
ทําการพัฒนาโครงการใหมดังกลาวตอไป ผูพัฒนาโครงการจะแจงใหผูกอสรางโครงการทราบเปนรายละเอียด
ของโครงการใหมดังกลาวภายในระยะเวลาที่ผูพัฒนาโครงการเห็นสมควร 

- เมื่อไดรับแจงถึงโครงการใหมแตละโครงการที่ผูพัฒนาโครงการประสงคจะทําการพัฒนาตอไปผูกอสราง
โครงการจะเปนผูรับผิดชอบประสานงานกับการไฟฟาฝายผลิต และการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการทําขอตกลงรับ
ซื้อกระแสไฟฟาจากผูพัฒนาโครงการ รวมถึงการสํารวจ ออกแบบงานกอสรางในสวนของ 

1.  งานระบบไฟฟา ไดแก งานกอสรางระบบจําหนาย,งานระบบไฟฟาใตดิน, ระบบสายสง, สถานีไฟฟายอย 
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2.  งานกอสรางโยธา ไดแก งานถนน, งานปรับปรุงพื้นที่โครงการ, จัดทําฐานรากอุปกรณ,จัดทําฐานรากเสา
กังหันลม โดยเมื่อไดรับแจงจากผูพัฒนาโครงการแลว ผูกอสรางโครงการจะเริ่มงานในขั้นสํารวจ และ
ประสานงานกับการไฟฟาทั้งสองแหง 

- กอนการเริ่มงานกอสรางโครงการ ทั้งสองฝายจะรวมกันคํานวณมูลคางานกอสรางตามขอบเขตโครงการใหมแต
ละโครงการซึ่งเมื่อทั้งสองฝายสามารถตกลงมูลคางานกอสรางไดเปนที่เรียบรอยแลว ผูพัฒนาโครงการจะ
มอบหมายใหผูกอสรางโครงการเปนผูดําเนินการกอสรางโครงการในลักษณะ Cost Plus โดยแยกเปนคาใชจาย
ดําเนินงานรอยละ 10 กําไรรอยละ 5 รวมเปน Cost plus อัตรารอยละ 15 

- บันทึกชวยจํานี้มีกําหนดระยะเวลานับตั้งแตวันที่ลงนาม สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

5.2)   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 บริษัทไดเขาทําสัญญารวมมือพัฒนาโครงการกับ บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี คอรเปอร
เรช่ัน จํากัด, บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด, นายนพพร ศุภพิพัฒน และนายประเดช กิตติอิสรานนท และได
เขาทําสัญญารวมงาน (Consortium Agreement) กับ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด โดยมีความประสงค
รวมกับบริษัทพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมจํานวนหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
รอยเอ็ด กาฬสินธุ รวมศักยภาพกําลังการผลิตประมาณ 800 เมกกะวัตต หรือมากกวาโดย บริษัท วินด เอนเนอรยี่  
โฮลดิ้ง จํากัด และ/หรือบริษัทในเครือ เปนผูยื่นขอเสนอขายไฟฟาประเภท NON-FIRM ที่ผลิตจากพลังงานลมแก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจํานวนไมเกิน 90 เมกกะวัตต ตอหนึ่งสัญญา โดยอาจทําการแบงการเสนอขาย
หลายสัญญาซึ่ง บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ตกลงที่จะดําเนินการดังนี้ 
- จัดหาหลักประกันการยื่นขอเสนอขอขายไฟฟาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามขอกําหนดของ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
- ศึกษาเสนทางขนสงกังหันผลิตไฟฟาถึงจุดติดตั้งและขอกําหนดของการสรางเสนทาง 
- ศึกษาขอกําหนดสําหรับพื้นที่ทํางาน 
- ศึกษาจุดเชื่อมโยงสายสงเพื่อจายกระแสไฟฟา 
- จัดเตรียมพิกัด แผนที่ ที่แสดงคาระดับ 
- วางแผนงาน กําหนดติดตั้งกังหันลม และกําหนดการเริ่มขายไฟฟา 
- ทําแผนงานออกแบบกอสราง 
- สํารวจขอมูลเพื่อใชออกแบบเสนทางขนสง ถนน ฐานรากกังกันผลติไฟฟา และระบบไฟฟา 
- ออกแบบถนน ฐานรากกังหันลม ระบบไฟฟา 
- ศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาตาม Grid Code 
- จัดเตรียมและเสนองบประมาณกอสรางทั้งหมด 
- ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการ กอสรางถนนเพื่อรองรับการขนสง กอสรางฐานราก เพื่อการติดตั้ง
กังหันลมและกอสรางระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการกอสรางสถานีไฟฟา สายสงแรงสูงระหวาง Wind farm ถึงจุดเชื่อมตอการรบัซื้อไฟฟา บริษัท วินด โฮล 
ดิ้ง จํากัด และ/หรือบริษัทในเครือ ตกลงที่จะดําเนินการดังนี้ 

- วางแผน และจัดการการพัฒนาโครงการ 
- ศึกษาศักยภาพของลมในพื้นที่ รวมถึงการออกแบบ และบริหารจัดการสถานีวัดความเร็วลม 
- ประเมินกําลังการผลิต และออกแบบโครงการเบื้องตน 
- เจรจาเงื่อนไขกับผูผลิตกังหัน 
- จัดหาเงินทุนหมุนเวียนที่ใชสาํหรับดําเนินโครงการ 
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บริษัท ขอรับรองวา ขอความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และไดจัดทําขึ้นดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แสดงสารสนเทศเทานั้น ไมไดทําขึ้นเพื่อเปนการเชิญชวนหรือเปนคําเสนอเพื่อใหไดมาหรือจองซื้อหลักทรัพย 

 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

       
นายไพฑูรย กําชัย 
 เลขานุการบริษัท 

    ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ระบุถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน
สูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเขาทํารายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระ 

 

เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มทุน/ความสมเหตุสมผลทางดานราคา 

การเขาทํารายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจากเปนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมี
ความคุนเคย จากการเปนผูรวมพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมใน 2 โครงการที่ผานมา ไดแก โครงการ
เวสตหวยบง 2 และเวสตหวยบง 3 โดยบริษัทเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐเปนอยางมาก ทั้งนี้ ธุรกิจโรงไฟฟาเปนธุรกิจที่สรางรายไดและกระแสเงินสดที่แนนอนอยางสม่ําเสมอ 
เนื่องจากมีสัญญารับซื้อไฟจาก EGAT สงผลใหบริษัทจะไดรับผลตอบแทนจากเงินปนผลในระยะยาวจากการลงทุนใน
วินด เอนเนอรยี่ และบริษัทอาจจะมีผลกําไรจากการขายเงินลงทุนในอนาคต โดยการเสนอขายใหแกนักลงทุนที่มีความ
สนใจหรือการขายหุนในตลาดหลักทรัพย หาก วินด เอนเนอรยี่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามแผนที่คาดไว 

นอกจากนี้ วินด เอนเนอรยี่ ยังเปนผูนําและผูพัฒนาโครงการรายแรกของโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมใน
ประเทศไทย จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการเวสตหวยบง 2 และเวสตหวยบง 3 ซึ่งเปนโครงการที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตการดําเนินการของบริษัทยอยของวินด เอนเนอรยี่ ซึ่งไดเริ่มผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาใหกับ EGAT ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2555 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเปนผูพัฒนาโครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานลมเปนอยางดี ทําใหสามารถเชื่อไดวาวินด เอนเนอรยี่จะสามารถพัฒนาและขยายโครงการ
เพิ่มเติมไดในอนาคต 

ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียมิไดเขารวมประชุม และไมไดออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนในหุน
สามัญของวินด เอนเนอรยี่ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก WEH ภายหลังการเพิ่มทุน 

เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟาเปนธุรกิจที่สรางรายไดและกระแสเงินสดที่แนนอนอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ในการเขาลงทุนในหุน
สามัญของวินด เอนเนอรยี่ในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลในระยะยาวและ
อาจจะมีผลกําไรจากการขายเงินลงทุนในอนาคต โดยการเสนอขายใหแกนักลงทุนที่มีความสนใจหรือการขายหุนในตลาด
หลักทรัพย หาก วินด เอนเนอรยี่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามแผนที่คาดไว 

นอกจากนี้ บริษัทจะมีโอกาสในการรับรูรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปนผูรับเหมางานกอสรางของโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
ลม สําหรับโครงการในอนาคต ซึ่งปจจุบันวินด เอนเนอรยี่ มีโครงการที่อยูในระหวางการเริ่มดําเนินการมากกวา 5 
โครงการ โดยมีกําลังการผลิตรวมประมาณ 500 เมกะวัตต    

 

หมายเหตุ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไมมีกรรมการบริษัททานอื่นมี
ความเห็นที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการขางตน 

สิ่งที่สงมาดวย 2 ก 



     

  56/84 

 

          
                 (นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต) 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 

 

           
                     (นายวิทยา คชรักษ) 

            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
             บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

             วันที่ 29 มีนาคม 2556 

 

 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2556 (“ท่ีประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน   317,492,174 บาท จากทุนจด
ทะเบียนจํานวน 629,035,926 บาท  เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 317,492,174 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

 2. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 317,492,174 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขายตอหุน 
(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

(1) จัดสรรใหกับ 
ผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวน 

ไมเกิน 
125,807,186 

5 หุนเดิม : 1 
หุนใหม  

10.00 24-28 มิถุนายน 
2556 

โปรดดูหมาย
เหตุขอ (3) 
และ ขอ (4) 

(2) จัดสรรเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 5 (DEMCO-
W5) 

ไมเกิน 
78,629,492 

1.6 หุนสามัญ
เพิ่มทุน : 1 
หนวย
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

- จัดสรรใหผูถือ
หุนเดิมที่จองซื้อ
และไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนโดยไมคิด
มูลคา 

- ราคาการใชสิทธิ 
12 บาทตอหุน โดย
อัตราการใชสิทธิ
คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ1 หนวย ตอ
หุนสามัญ 1 หุน 

 

โปรดดูหมายเหตุ
ขอ (1) 

โปรดดูหมาย
เหตุ ขอ (4) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 4 

(F 53-4) 
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การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขายตอหุน 
(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

(3) จัดสรรเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 6 

(DEMCO-W6) 

ไมเกิน 
78,629,579 

1.6 หุนสามัญ
เพิ่มทุน : 1 
หนวย
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

- จัดสรรใหผูถือ
หุนเดิมที่จองซื้อ
และไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนโดยไมคิด
มูลคา 

- ราคาการใชสิทธิ 
15 บาทตอหุน โดย
อัตราการใชสิทธิ
คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ1 หนวย ตอ
หุนสามัญ 1 หุน 

 

- โปรดดูหมายเหตุ
ขอ (1) 

 

โปรดดูหมาย
เหตุ ขอ (4) 

(4) จัดสรรเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญที่จัดสรร
ใหแกผูบริหารและ
พนักงานครั้งที่ 3 
(DEMCO-ESOP 3)   

ไมเกิน 
28,000,000 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 
หนวย ตอหุน
สามัญ 1 หุน 

- จัดสรรให
กรรมการ 
ผูบริหาร และ/
หรือพนักงาน 
ของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอย
โดยไมคิด
มูลคา 

- ราคาการใช
สิทธ ิ15 บาทตอ
หุน  

 

โปรดดูหมายเหตุ
ขอ (1) 

โปรดดูหมาย
เหตุ ขอ (4) 
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การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขายตอหุน 
(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

5) จัดสรรเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการจองซื้อหุน
สามัญที่จัดสรรใหแก
ผูบริหารและ
พนักงานครั้งที่ 2 
(ESOP 2)  สวนที่
เหลือจากใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 29 มีนาคม 
2556 

ไมเกิน 
6,425,917 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 
หนวย ตอหุน
สามัญ 1.004 
หุน 

(อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง
ตาม
ขอกําหนด
การปรับ
สิทธิ) 

- จัดสรรให
กรรมการ 
ผูบริหาร และ/
พนักงาน โดย
ไมคิดมูลคา 

-ราคาการใชสิทธิ 
2.688 บาทตอ
หุน  

สามารถใชสิทธิได
อีก 1 ครั้งซึ่งเปน
ครั้งสุดทายในวันที่ 
9สิงหาคม 2556 

โปรดดู 
หมายเหตุขอ 
(5) 

หมายเหตุ 

(1) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจพิจารณากําหนด หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน การกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
ที่ 5 (DEMCO-W5) และใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (DEMCO-W6) (Record Date) การจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ การกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การ
ชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
ที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3)ตามที่เห็นสมควรเทาที่กฎหมาย
กําหนดใหกระทําได   

(2) คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากําหนดอัตราสวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 3 
(DEMCO-ESOP 3) ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแลว 

(3) ผูถือหุนเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ไดรับจัดสรรตามสัดสวน
ได ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือ
จากการที่ผูถือหุนไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนเดิมที่แสดงความจํานงจะซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตาม
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร
ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวา
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สิทธิของตนทุกราย ใหจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามจํานวนหุนที่แสดงความ
จํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว 

(4) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม ตามขอ 2.1 (1)  บริษัทอาจเสนอขายหุนสวน
ที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไมเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนิยามที่กําหนดไวประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย 
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของจะกําหนด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว จะไมตํ่า
กวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Offering) ตามที่กําหนดในขอ 2.1 (1) และจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด 

(5) รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ครั้งที่ 2 (ESOP 2)  เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 วันที่ 15 มิถุนายน 2553 และมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2553 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุน 

กรณีมีเศษหุนต่ํากวา 1 หุน ใหปดเศษหุนทิ้ง 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง 
ทีเค คอนเวนชั่น ช้ัน 5โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  โดยที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดใหวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เปนวันกําหนด
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 (Record Date) และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยการปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนเพื่อสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2556  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถามี) 

4.1 กระทรวงพาณิชยในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว 

4.2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินในสวนที่เพิ่มเติม 

ก) เพื่อนําเงินไปชําระคาหุนในการเขาลงทุนในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

(ข) เพื่อใหบริษัทมีสวนของทุนที่แข็งแกรงขึ้น ทําใหสามารถรับงานที่มีขนาดใหญไดมากขึ้น 

(ค) สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะไดรับจากการเพิ่มทุน 

ก) ทําใหบริษัทมีความแข็งแกรงทางการเงินมากขึ้น สามารถเขารวมในงานขนาดใหญได และการขยายธุรกิจ อัน
เปนการเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทมากขึ้น 
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ข) นําไปลงทุนในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือเปนการ diversify ธุรกิจของบริษํทจากการเปน
ผูรับเหมากอสรางในธุรกิจดานพลังงานไฟฟา มาเปนผูรวมพัฒนาพลังงานไฟฟาทางเลือก 

ค) เปนการแสดงความมั่นใจและเชื่อมั่นของผูถือหุนที่มีตอการเติบโตของบริษัท 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสํารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสาํรองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของ
บริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 

7.2 สิทธิของผูถือหุน 

ในกรณีที่บริษัทมีการจายเงินปนผล ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล
จากผลการดําเนินงาน ต้ังแตผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

กรณีของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญจะมีฐานะเปนผูถือหุนของ
บริษัท ก็ตอเมื่อไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว และ
จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในฐานะผูถือหุนของบริษัท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 -ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

  

กําหนดการ วันที่ 

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการลงทุนและการเพิ่มทุน 29-มี.ค.-56 

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) 9-พ.ค.-56 

วันปดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 10-พ.ค.-56 

วันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 30-พ.ค.-56 

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน (Record Date) 6-มิ.ย.-56 

วันปดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน 7-มิ.ย.-56 

วันจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 24-28 มิ.ย. 56 

วันจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 5-ก.ค.-56 
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บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

  
  นายไพฑูรย  กําชัย 

 เลขานุการบริษัท  

 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 
(DEMCO-W5) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : ไมเกิน  78,629,492 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : 12 บาท ตอหุน 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 ป 7 เดือน นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2556จนถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2558) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 1.6 หุน
สามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีการสิทธิ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 6 มิถุนายน 
2556 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว หากอัตราสวนการจองซื้อตํ่ากวาที่กําหนด จะไมไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และหากมีเศษของหุนสามัญเพิ่มทุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย กรณีที่เศษของหุนนอยกวา 1 หุน ใหปดเศษหุน
ดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน  ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่ง
จะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนไดลงตัว 

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันทําการสุดทายของเดือนมกราคม 2557 

สิ่งท่ีสงมาดวย 5 
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ครั้งที่ 2 วันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคม 2557 

ครั้งที่ 3 ซึ่งเปนครั้งสุดทายวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 

ซึ่งหากวันทําการสุดทายของเดือนที่กําหนดหรือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 ตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 

: 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

การไมสามารถยกเลิกการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใช
สิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไมเกิน 78,629,492 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทจํานวน  629,035,926 หุน  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามอัตราสวนที่กําหนดขางตน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผู ถือหุนเดิมทั้งจํานวน  จะมีผลกระทบตอผู ถือหุน 
(Dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน
เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง
เทากับรอยละ 9.40 โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   

  

=  78,629,492 /(629,035,926+ 3,000,000*+125,807,186.00 +78,629,492)  

= 9.40% 

*จํานวนหุนที่คาดวาจะใชสิทธิจาก ESOP2 

หากนับรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 จํานวน  78,629,579 หนวย ซึ่งจะออกพรอม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 5 นี้  และหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผู
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ถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 17.18 โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ 

   =  (78,629,492 +78,629,579) หารดวย  

(629,035,926+3,000,000+ 125,807,186.00 +78,629,492+78,629,579)  

 =  17.18% 

  2.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 78,629,492 
หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 2.04 บน
สมมติฐาน ราคาตลาดคือราคาตลาดหลังคํานวณหุนเพิ่มทุนเขามาแลว ซึ่งอยูที่ 15.33 
บาท (“ราคาตลาดหลังหุนเพิ่มทุน”) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิxจํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้   

                           (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (15.33* 757,843,112) + (12*78,629,492) 

     (757,843,112+  78,629,492)    

 = 15.02 บาท 

Price dilution =  (15.33-15.02)/15.33 =  2.04% 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

วั ตถุ ป ระสงค ขอ งก ารออก
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   
จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ 

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจําเปนตองอาศัยฐานเงินทุนที่มากขึ้น 
ดังนั้น บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อรองรับแผนดังกลาว การมีฐานเงินทุน
ที่ใหญชวยเพิ่มโอกาสใหบริษัทมีความสามารถเขาไปลงทุนในธุรกิจตางๆ และเขาไปมี
สวนรวมในโครงการขนาดใหญขึ้น  อีกทั้ งยั ง เปนการเพิ่มคลองตัวและเพิ่ม
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในรูปของตราสารหนี้หรือการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินไดดีขึ้น จากแผนการเหลานี้รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนที่กลาวถึงจะชวย
สงเสริมใหบริษัทมีโอกาสในการหารายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํา
กําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท  
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ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ
จากการเพิ่มทุน 

: เพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งผูถือหุนก็มีโอกาสที่จะไดรับ
ประโยชนทั้งในรูปของเงินปนผลและ/หรือ capital gain  

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมี
อํานาจในการ  

(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ ที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครั้งนี้ 
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สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 
(DEMCO-W6) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : ไมเกิน   78,629,579 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : 15 บาทตอหุน 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ป 7 เดือน นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 จนถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ  2559) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 1.6 หุน
สามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีการสิทธิ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 6 มิถุนายน 
2556 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว หากอัตราสวนการจองซื้อตํ่ากวาที่กําหนด จะไมไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และหากมีเศษของหุนสามัญเพิ่มทุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย กรณีที่เศษของหุนนอยกวา 1 หุน ใหปดเศษหุน
ดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน  ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทั้งหมด บริษัท จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่ง
จะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนไดลงตัว 

สิ่งที่สงมาดวย 6 
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ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันทําการสุดทายของเดือนมกราคม 2557 

ครั้งที่ 2 วันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคม 2557 

ครั้งที่ 3 วันทําการสุดทายของเดือนมกราคม 2558 

ครั้งที่ 4 วันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคม 2558 

ครั้งที่ 5 ซึ่งเปนครั้งสุดทายวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 

ซึ่งหากวันทําการสุดทายของเดือนที่กําหนดหรือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 

: 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

การไมสามารถยกเลิกการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใช
สิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: ไมเกิน  78,629,579 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทจํานวน 629,035,926 หุน   

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามอัตราสวนที่กําหนดขางตน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution 
effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน
เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 8.59 โดย
คํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   

 = 78,629,579/(629,035,926 +3,000,000+ 125,807,186  

                               +78,629,492+78,629,579)    
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 = 8.59% 

หากใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 5 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะออกพรอม
กัน มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน
เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ โดย
คํานวณจากสูตรการคํานวณ 

   =  (78,629,492+78,629,579) หารดวย  

                                 (629,035,926 +3,000,000+ 125,807,186 +      

                               78,629,492+78,629,579)   

 =  17.18% 

  2.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 78,629,579 
หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 0.01  บน
สมมติฐาน ราคาตลาดคือราคาตลาดหลังมีการใชสิทธิ DEMCO-W5 ครั้งเดียวทั้งหมด
ในวันใชสืทธิครั้งสุดทาย คือ 15.02 บาทตอหุน (“ราคาตลาด”) โดยมีรายละเอียดการ
คํานวณ ดังนี้ 

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

                         ราคาตลาด 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิxจํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้   

                           (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย =(15.02* 836,472,604) + (15*78,629,579) 

     (915,102,183)    

 = 15.01 บาท 

Price dilution =  (15.02-15.01)/15.02 = 0.01%  

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 
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วั ตถุ ป ระสงค ขอ งก ารออก
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   
จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ 

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจําเปนตองอาศัยฐานเงินทุนที่มากขึ้น 
ดังนั้น บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อรองรับแผนดังกลาว การมีฐานเงินทุน
ที่ใหญชวยเพิ่มโอกาสใหบริษัทมีความสามารถเขาไปลงทุนในธุรกิจตางๆ และเขาไปมี
สวนรวมในโครงการขนาดใหญขึ้น  อีกทั้ งยั ง เปนการเพิ่มคลองตัวและเพิ่ม
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนในรูปของตราสารหนี้หรือการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินไดดีขึ้น จากแผนการเหลานี้รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนที่กลาวถึงจะชวย
สงเสริมใหบริษัทมีโอกาสในการหารายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํา
กําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท 

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ
จากการเพิ่มทุน 

: เพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งผูถือหุนก็มีโอกาสที่จะไดรับ
ประโยชนทั้งในรูปของเงินปนผลและ/หรือ capital gain 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมี
อํานาจในการ  

(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย ราคาการใชสิทธิ 

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครั้งนี้ 
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รายละเอียดเบื้องตนโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  
ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 3 (“DEMCO-ESOP3”) 

 

1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  

การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางกําลังใจใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทที่
ผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฎิบัติงานแกบุคลากรของบริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางานกับ
บริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุน
ของบริษัทในอนาคต 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  

ช่ือหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
ใหแกกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 3 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) (“DEMCO-ESOP3”) 

ประเภท / ชนิด  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถโอน
เปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือการโอนใหแกทายาทหรือผูแทน
โดยชอบดวยกฎหมาย  

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยไม
ผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  3 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย  ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอขายหุนรองรับใหแลวเสร็จ
ตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย  

:  ไมเกิน 28,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย  :  0 บาท  

ราคาการใชสิทธิตอหุน  :  15 บาทตอหุน  

อัตราการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนดไวในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของ
การปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัท  

สิ่งท่ีสงมาดวย 7 
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วันออกและเสนอขาย : 5 กรกฎาคม 2556 

ระยะเวลาการเสนอขาย  :  ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย    

จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใช
สิทธิ  

:  ไมเกิน 28,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  คิดเปนรอยละ 4.47 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน  629,035,926 หุน   

หากนับรวมจํานวนหุนที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการ  ผูบริหารและ
พนักงานและบริษัทยอยในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา คิดเปนรอยละ7.79 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิ  

:  เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัท  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย    

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 28,000,000 หนวย ที่เสนอขายตามโครงการ 
ESOP นี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหมของบริษัทไดรวม  5 ครั้ง โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดเมื่อครบระยะเวลา 
1 ป นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดใหวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก (“วันใชสิทธิครั้งแรก”) ตรงกับวันทําการสุดทายของ
เดือนกรกฎาคม 2557 สําหรับการใชสิทธิครั้งตอไป กําหนดใหตรงกับวันทําการ
สุดทายของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ยกเวนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
ที่ 5 (“วันใชสิทธิครั้งสุดทาย”)ตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่
บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 5 กรกฏาคม 2559  

วันใชสิทธิครั้งแรก : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท   

วันใชสิทธิครั้งที่ 2 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 40 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่  1) 

วันใชสิทธิครั้งที่ 3 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 60 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่ 1-2)  

วันใชสิทธิครั้งที่ 4 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 80 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่ 1-3)  
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วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดรอยละ 100 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่ 1-4)  

สิทธิและผลประโยชนอื่น  ไมมี 

 
3. หลักเกณฑในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ  

ผูที่จะไดรับการจัดสรรจะตองมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่มี
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผู
กําหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่จะไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละรายจะไดรับการจัดสรร ซึ่งไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ขึ้นอยู
กับการพิจารณาตําแหนงและอายุงานประกอบ  

 บริษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ลาออกหรือพนจากตําแหนงมาจัดสรร
ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรายอื่นในอนาคต   

4. รายช่ือกรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรในครั้งนี้ 
ประกอบดวย  

รายช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจํานวนที่ออกและ
เสนอขาย 

คุณประพีร   ปุยพันธวงศ กรรมการ 220,800 0.79 

นายวิทยา   คชรักษ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

220,800 0.79 

คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

220,800 0.79 

คุณไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

220,800 0.79 

คุณภาษิตา  กิจยโภค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

220,800 0.79 

คุณประเดช  กิตติอิสรานนท กรรมการ 220,800 0.79 

คุณสุวัฒน  จรดล กรรมการ 220,800 0.79 

คุณพงษศักดิ์   ศิริคุปต กรรมการ 437,000 1.56 

คุณอาคม  มานะแกว กรรมการ 426,000 1.52 

คุณไพโรจน   ศิริรัตน กรรมการ 439,200 1.57 

คุณภูมิชาย   หิรัญชัย กรรมการ 220,800 0.79 
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5. รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 (หา) ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้  

-ไมมี-   

6. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทในครั้งนี้ 

6.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนเมื่อมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 28,000,000 หนวย ทั้งจํานวนครั้งเดียวในการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 0 บนสมมติฐาน 
ราคาตลาดคือราคาตลาดหลังจากมีการใชสิทธิ DEMCO-W6 ซึ่งเทากับ 15.01บาท ราคาใชสิทธิซื้อหุนของ 
DEMCO-ESOP3 อยูที่ 15 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้  

  Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 

 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  

                                 (ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิxจํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)   

                                                     (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (15.01 x 915,102,183) + (15 x 28,000,000) 

     (915,102,183+ 28,000,000)    

 = 15.01 บาท 

Price dilution = (15.01-15.01)/15.01 = 0% 

     

6.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 28,000,000 หนวย โดยที่ในขณะนั้น
(สมมติฐานวามีการใชสิทธิหลัง DEMCO-W5 และ DEMCO-W6) บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
จํานวน   915,102,183 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม 
(Control Dilution) ลดลงในอัตรารอยละ 2.97 โดยคํานวณจากหุนที่เกิดจากการใชสิทธิ หารดวยจํานวนหุน
ทั้งหมด 

  Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี ้ 

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   

 =       28,000,000 / (915,102,183+28,000,000)   = 2.97% 
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7. วิธีการ และเงื่อนไขในการใชสิทธิ  

7.1 ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิได
ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 7 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้งตลอดระยะเวลาการใช
สิทธิ เวนแตการแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทาย กําหนดใหแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิในชวงระยะเวลา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

7.2 วันกําหนดการใชสิทธิ 

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดรวม  5 ครั้ง โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดเมื่อครบระยะเวลา 1 
ป นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดใหวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก 
(“วันใชสิทธิครั้งแรก”) ตรงกับวันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคม 2557 สําหรับการใชสิทธิครั้งตอไป 
กําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ยกเวนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
ที่ 5 (“วันใชสิทธิครั้งสุดทาย”)ตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่บริษัทออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 5 กรกฏาคม 2559  

7.3 คุณสมบัติของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิซื้อหุน 

7.3.1 ผูใชสิทธิตองมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ใช
สิทธิ ยกเวนตามกรณีที่ระบุไวในขอ 7.3.2 - 7.3.4   

7.3.2 กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือการพนตําแหนงกรรมการตาม
วาระ ใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจน
ครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น 

7.3.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม เปนบุคคลสาบสูญตามคําสั่งศาล ทุพพลภาพ หรือไร
สมรรถภาพ จนไมสามารถจัดการงานของตนเองได ใหทายาทหรือผูรับผลประโยชนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวได ตามสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิผูนั้นไดรับ ณ วันที่ถึงแกกรรม หรือสาบสูญตาม
คําสั่งศาล หรือทุพพลภาพ หรือไรสมรรถภาพ ตามแตกรณี โดยสามารถใชสิทธิดังกลาวไดจนครบ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น 

7.3.4 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดโอนยายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
โดยที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวยังคงเปนกรรมการผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทหรือบริษัทยอย ณ วันที่ใชสิทธิ ใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาว สามารถใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น 
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กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย กอนหรือในวันกําหนดการใชสิทธิ ดวยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไวในขอ 7.3.2 - 7.3.4 ขางตน ให
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทรายนั้น ไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฉบับดังกลาวได และตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัท
โดยทันที เพื่อบริษัทจะไดดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับดังกลาวตอไป 

7.4 กรณีใชสิทธิไมครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หากพนักงานของบริษัทไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใชสิทธิไมครบถวนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบกําหนดอายุลง ใหถือวาพนักงานของบริษัทสละสิทธิการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่เหลือ โดยพนักงานของบริษัทดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ จากบริษัท 

7.5 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบรูณตอเมื่อบริษัทไดรับเงินชําระคาหุนครบตามจํานวนการใชสิทธิ
แลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแสดงเจตนายกเลิกการใช
สิทธิในครั้งนั้น อยางไรก็ตามผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในคราว
ตอไป เวนแตการใชสิทธิในครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว 

7.6 ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองชําระเงินคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย ตามที่บริษัทคํานวนตามอัตรา
และวิธีการที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร ภายในวันใชสิทธิ ทั้งนี้หากมีผลตางระหวางเงินภาษีที่นําสงไวกับภาระ
ภาษีที่ตองจายจริง ผูแสดงความจํานงการใชสิทธิมีหนาที่จะตองนําสงเงินภาษีที่ชําระไวไมครบหรือขอคืนเงินภาษีที่
ชําระไวเกินตอกรมสรรพกรดวยตนเอง 

7.7 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป หรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากรวาดวยหมวดอากรแสตมป หรือขอบังคับ หรือ กฏหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิ (ถามี) 

8. ขอผูกพันระหวางบริษัท และ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

-ไมมี-  

9. การดําเนินการของบริษัทเก่ียวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่เก่ียวของ  

บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายดังกลาวจะอยูภายใตกฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551  

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย  

ตามขอ 5 (3) แหงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ.32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการหรือพนักงานตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุน
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รวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว 

11.  รายชื่อกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได  

1. นายวิทยา   คชรักษ 
2. นาย สงวน ตังเดชะหิรัญ 
3. นาย ไมตรี ลักษณโกเศศ 
4. น.ส. ภาษิตา กิจยโภค 
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ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจ
เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายวิทยา คชรักษ 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ     71ป 

 ที่อยู   59/127 หมูที่ 3 ต. คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 สวนไดเสียในวาระการประชุม   มีสวนไดเสียในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจอง  
                                                              ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 

2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ     71 ป 

 ที่อยู   28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 

 สวนไดเสียในวาระการประชุม   มีสวนไดเสียในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจอง  
                                                              ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 

3. นายไมตรี ลักษณโกเศศ 
 ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ     64 ป 
ที่อยู   188/2 ซ. ตนสน ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 สวนไดเสียในวาระการประชุม   มีสวนไดเสียในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจอง  
                                                              ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 

4. น.ส.ภาษิตา กิจยโภค 
 ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงิน) 

 อายุ   51 ป 
 ที่อยู   88 ซ. ประดิพัทธ 19 ถ.ประดิพัทธ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 สวนไดเสียในวาระการประชุม   มีสวนไดเสียในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจอง  
                                                              ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 9 
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นิยามกรรมการอิสระ 
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการอิสระ 
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มี อํ า น า จ ค วบคุ ม ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ไ ม เ ป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี นั ย  ผู มี อํ า น า จ ค วบ คุ ม  หรื อ หุ น ส ว น ข อ ง 
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ท่ีผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 
พฤษภาคม 2556  ณ หอง ทีเค คอนเวนชั่น ช้ัน 5โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวง
ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 12 
 
การมอบฉันทะ 
 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขาประชุม
และออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 2แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งที่สงมาดวย 8 
 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 
1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดยบริษัท

แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  
2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ให

เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท

ทานใดทานหนึ่งดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทแลว บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสง
หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบล
สวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรด
สงเอกสารใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 

5. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน
หนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 

6. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของเอกสารที่
ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 

 
 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 10
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เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

 
ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 
ใหแสดง 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ใหแสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้ 
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป
ครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรบัรองสําเนาถูกตอง 

 
3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 
3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 
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ขอ  17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
            (1)  ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 
            (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน 

    เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวน 
      กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา 
      มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผู 
       ออกเสียงช้ีขาด 

ขอ  19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)   
             โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน  
             หนึ่งในสาม (1/3)กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ  
            บริษัทเปนมหาชน   จํากัด  การออกจากตําแหนงของกรรมการตามวาระนั้นจะใชวิธีจับฉลากวาผูใดจะออก   
             สวนป ตอ ๆ ไป ให  กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจาก  
            ตําแหนงนั้น อาจจะ เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
ขอ  33.  กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทาํมีดังนี ้

             (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทไดดําเนินการไปในระยะ 
                   รอบปที่ผานมา 
             (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
             (3)  พิจารณาจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 
             (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
             (5)  แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
             (6)  กิจการอื่นๆ 
ขอ  35.  ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได   โดย 

ผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู 
มอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดกอนเขารวมประชุม ผูรับมอบ 
ฉันทะจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว 

ขอ  46.  หามมิใหประกาศจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มี 
การจายเงินปนผลระหวางกาล เงินปนผลจะตองจายจากเงินกําไรเทานั้น 

ขอ  49.  เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน แตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 
ขอ  50.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ 

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมจีํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

 ขอ  57.  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได      

ขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
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