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 วันที่ 5  มิถุนายน 2556 

เรื่อง แจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)    

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

2.  ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด  

ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ของบริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 125,807,186 
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 10 บาท กรณีมีเศษหุนต่ํากวา 1 หุนใหปด
ท้ิง โดยผูถือหุนเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ท่ีไดรับจัดสรรตาม
สัดสวนได ในราคาเสนอขายเดียวกัน ท้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนเดิม
ไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจะซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือ
หุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร และได
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือ
หุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข
เปลี่ยนแปลง) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นั้น  

บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ช่ือและที่อยูของบริษัทฯ  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง ปทุมธานี 

ประเภทของหุนที่เสนอขาย : หุนสามัญ 

จํานวนหุนที่เสนอขาย : ไมเกิน 125,807,186  หุน   

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน : ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 946,528,100 หุน มูลคาหุนที่
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และทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตราไวหุนละ 1 บาท  โดยมีทุนชําระแลวจํานวน 629,035,926 
บาท แบงออกเปนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 
จํานวน 629,035,926 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอหุน : 10 บาท  

วิธีการจัดสรร : ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ
จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจํานวนไมเกิน 
125,807,186  หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย
ถืออยู (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุน
ใหม โดยเศษของหุนใหปดท้ิง ในราคาเสนอขายหุนละ 10 
บาท  

โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวน
ในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือ
หุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกินสัดสวนตามสัดสวนการถือ
หุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคท่ี
จะจองซื้อหุนดังกลาวอีกตอไปโดยเศษของหุนใหปดท้ิง 

อัตราการจัดสรรหุนสามัญ : ในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 

กําหนดระยะเวลาจองซื้อและการชําระ
เงินคาหุน 

: ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 
(รวม 5 วันทําการ) 

การชําระเงินคาหุน : 1)  โดยเช็ค ดราฟท/ตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยขีดครอมสั่ง
จายในนาม “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เด็มโก 
หรือ  Share Subscription Account of Demco Plc” และให
ลงวันที่ไมเกิน วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ท้ังนี้ ดานหลังเช็ค 
ดราฟท/ตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียรเช็ค ใหเขียนช่ือผูจองซื้อ 
พรอมหมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อท่ีสามารถติดตอได 

 อนึ่ ง  กรณี ก า รชํ า ร ะ เ งิ นค าหุ นด วยวิ ธี ก ารข า งต น  
บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิใหมีการจองซื้อไดตั้ งแต เวลา  
9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2556 และ
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2556  
เทานั้น 
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2) การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ใหโอนเงิน
เขาบัญชีช่ือ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.เด็ม
โก หรือ  Share Subscription Account of Demco Plc” 
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสํานักพหลโยธิน บัญชี
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 099-1-39285-8 การจองซื้อ
ดวยการโอนเงินสด สามารถจองซื้อไดตั้งแตเวลา 
9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 
โดยระบุช่ือ นามสกุล และเบอรโทรศัพท ท่ีสามารถ
ติดตอไดไวในสําเนาการโอนเงิน (pay-in-slip) เขา
บัญชีธนาคารของบริษัทฯ ท่ีไดชําระคาจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน 

ท้ังนี้ ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ และบริษัทฯ จะไมรับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย 

โปรดดูหัวขอ “สถานที่ติดตอจองซื้อ” ประกอบ 

เอกสารประกอบการจองซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1) ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่กรอกขอมูลและลงลายมือช่ือ
ครบถวน 

 บริษัทฯ จะทําการจัดสงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูถือหุนทุกรายที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ
รับใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดท่ีบริษัทฯ หรือดาวโหลด
จากเว็บไซต www.demco.co.th ภายใตหัวขอนักลงทุน
สัมพันธ  และที่ตัวแทนรับจองซื้อหุนเพิ่มสามัญทุนคือ 
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สํานักงาน
ใหญพหลโยธิน  

2)  ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด 

3)  เช็ค ดราฟท/ตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียรเช็ค (กรณีการชําระ
เงินคาหุนโดยเช็ค ดราฟท/ตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียรเช็ค)  
หรือ สําเนาการโอนเงิน (pay-in-slip) เขาบัญชีธนาคาร
(กรณีการชําระเงินคาหุนโดยการโอนเงิน)  

4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกที่มีช่ือและเลขที่
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บัญชี (สําหรับกรณีหากมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบ) โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอเงื่อนไขในการจองซื้อ 

5)  เอกสารประกอบแบบการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
 5.1 กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

•    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนยังไมหมดอายุ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือสําเนาบัตร
ขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยัง
ไมหมดอายุพรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือ 
สําเนาทะเบียนบานซึ่งแสดงเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน13 หลัก พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

• ในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเยาว(ถามี) คํายินยอมจาก
ผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม)ยัง
ไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําใหช่ือ/ช่ือ
สกุลไมตรงกับช่ือผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556 หรือในใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแนบเอกสารที่
ออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบ
หยา ใบแจงเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกุล เปนตน) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

5.2 กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเปนคนตางดาว 
สําเนาใบตางดาวหรอืหนังสอืเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 
พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง 

5.3 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 
(1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชยออกใหไม

เกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ ซึ่งผูมีอํานาจลงนามลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล(ถามี) และ 

(2) สําเนาเอกสารตามขอ 5.1 หรือ 5.2 แลวแตกรณี ของผู
มีอํานาจลงนามที่ไดรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร
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 ตามขอ  5.3 (1) 

5.4 กรณีนิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาว 

(1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งนิติบุคคล  หนังสือ
บริคณหสนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และ 

(2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดรับ
รองสําเนาเอกสารตามขอ 5.4 (1) ท่ียังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 ท้ังนี้เอกสารตามขอ (1) และ (2) ท้ังหมดตองไดรับ
การลงลายมือช่ือโดยเจาหนาท่ีโนตารี พับลิค (Notary 
Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย 

6)  หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากร
แสตมป 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูจองซื้อ
และผูรับมอบอํานาจซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

สถานที่ติดตอจองซื้อ 

 

 

 

: ใหผูจองซื้อหรือผูรับมอบอํานาจยื่นเอกสารประกอบการจอง
ซื้อและชําระคาจองซื้อหุน ณ บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย 
จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนจากผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ   เฉพาะวันทํา
การระหวางวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556  ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 
16.00 น. ณ ท่ีอยู ดังนี้ 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
400/22 ช้ัน 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
ติดตอ 
คุณอารีพร ศิริวัลย โทรศัพท 0-2696-0123 หรือ 
คุณน้ําทิพย สุรักษรัตนสกุล โทรศัพท 0-2696-0122  

โปรดพิจารณารายละเอียดสถานที่ติดตอจองซื้อในเอกสาร
แนบ 2 
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วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการ
ใช เ งิ นทุ น ในส วนที่ เ พิ่ ม ทุนและ
ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

: • เพื่อนําเงินไปชําระคาหุนในการเขาลงทุนในบริษัท วินด 
เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 

• เพื่อเสริมสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับ
บริษัทฯ 

นโยบายเงินปนผลและสิทธิในการรับ
เงินปนผลของหุนสวนที่เพิ่มทุน 

: 1) บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสํารองตาม
กฎหมาย ท้ังนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการ
พิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยู
ภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  เชน  ใชเปนทุนสํารอง
สําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทใน
อนาคต 

2) ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการ
ดําเนินงาน ตั้งแตผูจองซื้อหุนเพิ่มทุน ดังกลาว ไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  

เงื่อนไขในการจองซื้อ : 1)  กรณีผูถือหุนจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอย
กวาสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร ผูถือหุนที่แจงความประสงค
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิท่ี
ไดรับการจัดสรร จะไดรับการจัดสรรทั้งจํานวนที่จองซื้อ 

2)  กรณีผูถือหุนจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะตอง
แสดงความจํานงการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ตามใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยกรณีหากมีหุน
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผูถือหุนที่มี
การจองซื้อเกินสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ท่ีจองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้ 

-  กรณีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกวาจํานวนความ
ตองการของผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ท้ังหมด
รวมกัน ผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะไดรับ
การจัดสรรตามความตองการของผูถือหุนที่จองซื้อ
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เกินสิทธิ 

-  กรณีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือนอยกวาจํานวนความ
ตองการของผูถือหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ
ท้ังหมดรวมกัน ผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิจะไดรับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ  ตาม
สูตรการคํานวณ ดังนี้ 

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรเกินสิทธิ 

= จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธ ิ* จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ / จํานวน
หุนสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิรวมของผูท่ีจองเกิน
สิทธ ิ 
ตัวอยาง 

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือ 100 หุน 
                      
                      จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จอง 
                        ตามสิทธ ิ                เกินสิทธ ิ
ผูถือหุน ก.           100                          60 
ผูถือหุน ข.             70                          40 
ผูถือหุน ค.             30                          20 
รวม                     200                         120 
 
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรเกินสิทธิ 
ผูถือหุน ก.  =    100/200*100    =    50 
ผูถือหุน ข.  =    70/200*100      =    35 
ผูถือหุน ค.  =    30/200*100      =    15 
รวม                                                   100 
 
                จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรร 
                        ตามสิทธ ิ                เกินสิทธ ิ
ผูถือหุน ก.           100                          50 
ผูถือหุน ข.             70                          35 
ผูถือหุน ค.             30                          15 
รวม                     200                         100 
 

3)  ผูถือหุนที่จองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อแลว ไมมีสิทธิ
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ยกเลิกการจองซื้อ 

4)  ในกรณีชําระคาจองซื้อหุนดวยเช็ค การชําระเงินคาจอง
ซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อธนาคารผูจายทําการขึ้นเงินตาม
เช็คเรียบรอยแลว และการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะ
สมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ
ไดแลวเทานั้น  

5) ในกรณีผูจองซื้อชําระคาจองซื้อหุน แตไมไดจัดทําใบ
จองซื้อหุน  หรือกรอกขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนไมครบถวนหรือไมชัดเจน บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุน
สละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาวตอไป ท้ังนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนโดยไมมี ดอกเบี้ย 
และ/หรือคาเสียหายใดๆเมื่อไดรับหลักฐานแสดงการ
โอนเงินคาจองซื้อหุนวาการโอนเงินคาจองซื้อหุน
ดังกลาวมาจากผูจองซื้อหุนจริง ท้ังนี้ ในการคืนเงินคา
จองซื้อหุน บริษัทฯ จะดําเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่
ผูถือหุนระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามขอ 8) 

6)  หาก (1) ผูถือหุนที่จองซื้อไมสามารถจายเงินคาจองซื้อ
หุนหรือบริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อไดไม
วาในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใชความผิดของบริษัทฯ ไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวนไดภายในกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อและการชําระเงินคาหุนตามที่กําหนดหรือ (2) ผูถือหุน
ท่ีจองซื้อกรอกขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไม
ครบถวนหรือไมชัดเจน บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนสละ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ตอไป  

อนึ่ง ในการชําระเงินคาจองซื้อ ผูถือหุนควรตรวจสอบ
วิธีการชําระเงินคาจองซื้อ และดําเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนด โดยหากผูถือหุนมิไดปฏิบัติ
ตามวิธีการชําระเงินคาจองซื้อ และดําเนินการใหเปนไป
ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดเพื่อใหสามารถเรียกเก็บ
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เงินคาจองซื้อไดทันตามกําหนดระยะเวลาจองซื้อและการ
ชําระเงิน บริษัทฯ จะถือวา   ผูถือหุนสละสิทธิในการจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตอไป 

7)  ในกรณีหากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก
หรือการจัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิจะทําให
สัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวา
จํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนตางดาว
ดังกลาว โดยผูถือหุนตางดาวดังกลาวอาจไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพียง
บางสวนตามสัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตาง
ดาวท่ีเหลืออยู อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรร
ดังกลาวตอไป 

8)  ในกรณีท่ีผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมไดรับการ
จัดสรรหุนหรือผูถือหุนจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินจาก
สิทธิท่ีไดรับการจัดสรรแตไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนนอยกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ประสงคจะ
จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ  จะดําเนินการใหมีการคืนเงิน
คาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการ
จัดสรรไมครบโดยไมมี ดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด 
ๆโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูถือหุนระบุไวในใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน กลาวคือ  

(ก) โอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคาร 
(เฉพาะบัญชีธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธน
ชาต, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย) ของผูจองซื้อตามที่ระบุไว
ในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน)   หรือ  

(ข)  จายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผูจอง
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ซื้อหุนและสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูท่ีผู
จองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดกําหนด
ระยะเวลาจองซื้อและการชําระเงินคาหุน   

 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการคืนเงินคา
จองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรร
ไมครบโดยวิธีการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อได ตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ แลวนั้น    บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการคืน
เงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการ
จัดสรรไมครบเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามของผู
จองซื้อหุนและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผู
จองซื้อ ท่ีระบุในบัญชีรายชื่อผูถือหุน  ณ  วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนวันที่ 7 มิถุนายน 2556 

 กรณีการรับคืนเงินเปนเช็คนั้น ผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ธนาคาร 

ท้ังนี้ ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อใน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรอืไดรับการจัดสรรไมครบ
ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคารของ     ผูจองซื้อตามที่ระบุไว
ในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนหรือสงเช็คทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหผูจองซือ้ตามที่อยูของผูจองซือ้ท่ีระบุใน
บัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนวันที่ 7 
มิถุนายน 2556  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซือ้ใน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรอืไดรับการจัดสรรไมครบคืน
โดยชอบ และผูจองซือ้ไมมีสทิธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/
หรือ คาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ อีกตอไป 

9)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
วิธีการชําระเงินคาหุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือขอมูล
ใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตาม
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ความเหมาะสม  ในกรณี ท่ี เกิดปญหา  อุปสรรค  หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกลาว 

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือ
หุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน
การซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

: บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ท้ังหมดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในคราวเดียวกัน 

ขอมูลสําคัญอื่นๆ 
 

 1)  ช่ือผูจองซื้อ  และชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 
จะตองเปนชื่อ เดียวกัน  หากเปนเลขที่ บัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยของบุคคลอื่น หุนจะไมสามารถเขาบัญชีได
และจะไมสามารถขายไดทันทีในวันทําการแรกของการ
ซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ   

2) โปรดระบุรหัสโบรกเกอรท่ีจะสงหุนไปใหถูกตอง  หาก
ระบุรหัสผิดหุนจะถูกสงไปที่อื่น  ซึ่งบริษัทฯ  จะไม
รับผิดชอบตอความลาชาในการติดตามหุนคืนหรืออาจ
สูญหาย 

3)  หากบริษัทฯ ไมสามารถโอนเงินคาจองซื้อหุนคืนใหแกผู
จองซื้อหุนภายในระยะเวลาที่กําหนดอันเปนเหตุอื่นใดซึ่ง
เกินกวาวิสัยท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอคาดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายอื่นใด  และ
จะคืนเฉพาะเงินคาจองซื้อหุนที่จะตองชําระคืนใหแกผู
จองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไม
ครบโดยบริษัทฯ เทานั้น ท้ังนี้ ตามที่ระบุไวในหัวขอ
เงื่อนไขการจองซื้อ  

4)  หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทฯไดรับชําระ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินที่ไดรับจากการจอง
ซื้อหุนเปนหลัก แตไมเกินสิทธิการจองซื้อ 

 ตัวอยาง 
 ผูถือหุนมีสิทธิการจองซื้อหุนจํานวน 100 หุน 
 ผูถือหุนระบุจํานวนหุนในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

จํานวน 150 หุน 
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 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินเปนคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
สําหรับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 170 หุน 

 บริษัทฯ จะถือตามจํานวนเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหุน
เปนหลัก แตไมเกินสิทธิการจองซื้อ คือ เงินที่ผูถือหุน
ชําระเปนคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 100 หุน 

5)   หากทานมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามไดท่ี  
 บริษัท เด็มโก จํากัด(มหาชน)  
        คุณไพฑูรย  กําชัย โทรศัพท 0-2959-5811 ตอ2116  หรือ 

คุณวรรณฤดี  สุวพันธ โทรศัพท 0-2959-5811 ตอ2250  
โทรสาร 029595811 ตอ2018     
หรือ  
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
คุณอารีพร ศิริวัลย โทรศัพท 0-2696-0123 หรือ 
คุณน้ําทิพย สุรักษรัตนสกุล โทรศัพท 0-2696-0122  

สวนที่ 2 ขอมูลเบ้ืองตนของบริษัทฯ 

1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยโดยสรุป 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มตนที่ 6 ลานบาท การกอตั้งบริษัทเกิดข้ึนจากกลุมวิศวกรระบบไฟฟาท่ีมีประสบการณในงาน
วิศวกรรมไฟฟา ท้ังทางดานระบบจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอยและงานระบบสายสงไฟฟาแรงสูงมามากกวา 
20 ป  ในปจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งแบบครบวงจรในงาน
ระบบจําหนายไฟฟา ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง – สถานีไฟฟายอย งานระบบ
ไฟฟาและเครื่องกล งานดานพลังงานทดแทน เชนโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย งาน
ดานอนุรักษพลังงาน งานกอสรางเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมท้ัง ผลิตและจําหนาย
เสาโครงเหล็กสําหรับระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และปายโฆษณา Bill Board และงาน
ขายวัสดุอุปกรณไฟฟา และวัสดุกอสราง ซึ่งเปนธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคลองกับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ธุรกิจการใหบริการ 
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมทุกระบบอยางครบ
วงจร (Turnkey Basis) โดยรับงานจากลูกคาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังแบบเปนผูรับเหมาโดยตรง ซึ่งบริษัท
ฯ เปนผูรับงานตรงจากผูวาจาง หรือผูรับเหมาชวง ซึ่งบริษัทฯ รับงานชวงตอจากผูรับงานซึ่งเปนคูสัญญากับ
ผูรับสัมปทาน โดยการรับงานมีท้ังจากวิธีการประมูลหรือวิธีการเสนอราคาและเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังมี
การรวมมือกับบริษัทอื่นทั้งในและนอกประเทศในลักษณะกิจการคารวม (Consortium) เพื่อใหมีโอกาสในการ
รับงาน ขยายธุรกิจและการเติบโตในงานแขนงใหมๆ อยูตลอดเวลา ธุรกิจการใหบริการของบริษัทสามารถแบง
ตามลักษณะงานไดดังตอไปนี้ 

• งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟา
แบบครบวงจร โดยแบงเปนประเภทงานไดดังตอไปนี้ 

- งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System)  

- งานกอสรางสถานีไฟฟายอย (High Voltage Substation)  

- งานกอสรางระบบจําหนาย และระบบไฟฟาใตดิน  

• งานดานพลังงานทดแทน บริษัทฯ ใหบริการ ออกแบบ จัดหา และกอสรางโครงการผลิตกระแสไฟฟาโดย
ใชพลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ํามัน ถานหิน  หรือกาซธรรมชาติ )  เชน  
การพลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันลม  พลังงานแสงอาทิตย แกลบ เศษไม ขยะ  หรือการใชกาซชีวมวลจาก
การหมักน้ําเสียจากโรงงาน 

• งานดานอาณัติสัญญาณ  บริษัทฯ ใหบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารสัญญาณระบุ
ตําแหนงการเดินรถของรถไฟ  โดยวางอุปกรณตรวจจับ  และเชื่อมตออุปกรณจับสัญญาณเขากับอุปกรณ
หลักเพื่อแสดงสถานะสงกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนยกลางควบคุมการเดินรถ รวมถึงงานวางโครงขาย
สายไฟเบอรออฟติคใหกับหนวยงานภาครัฐ 

• งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกล (M&E) บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางติดตั้ง รวมท้ังการ
บํารุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ 
ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ําและน้ํารอน รวมถึงระบบทอรับแรงดัน  (High Pressure Piping)  
โดยบริษัทสามารถใหบริการงานระบบแบบครบวงจร 

• งานดานเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร  บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้งเสา
โครงเหล็กสําหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) และผูท่ีชนะการประมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง  
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• งานดานอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ ไดข้ึนทะเบียนเปนที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน ตั้งแตป 2546 เพื่อใหบริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการ
ประหยัดพลังงานใหแกหนวยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

2) ธุรกิจงานขาย 

• งานผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก บริษัทฯ ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กเพื่อใชในงานวิศวกรรมไฟฟา 
ไดแก ระบบสายสง ระบบจําหนาย และสถานีไฟฟายอย ซึ่งมีงานบางสวนที่ตองใชเสาโครงเหล็กเปน
สวนประกอบ งานดานเสาโทรคมนาคม  ไดแก เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็ก
สําหรับปายโฆษณากลางแจง (Bill Board) โดย ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 12,000 
ตันตอป   

• การจําหนายอุปกรณประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม บริษัทฯ จําหนายอุปกรณประกอบสําหรับติดตั้ง
เสาโทรคมนาคม โดยจัดเปนชุดสําเร็จสําหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self 
support tower ผูซื้อสามารถนําชุดประกอบดังกลาวไปใชในการติดตั้งไดทันที ทําใหประหยัดเวลาในการ
จัดซื้อและจัดหาจากผูจําหนายอุปกรณหลาย ๆ ราย 

• การจําหนายอุปกรณไฟฟา บริษัทฯ จําหนายอุปกรณไฟฟาสําหรับระบบจําหนาย ระบบสายสง และสถานี
ไฟฟายอย รวมอุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทฯ เปนผูจัดหา รวมถึงจําหนายอุปกรณยึดจับ
หัวเสาซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิต ใหแกลูกคาท่ีเปนเจาของโครงการหรือผูไดรับคัดเลือกในโครงการตางๆ  

• การจําหนายอุปกรณวัสดุกอสราง  นอกจากการเปนตัวแทนจําหนายวัสดุกอสราง ประเภท  ปูน  คอนกรีต
สําเร็จรูป  เหล็กกอสราง เหล็กรูปภัณฑ และสีประเภทตางๆ แลว  บริษัทฯ ยังจําหนายวัสดุท่ีใชในการ
กอสรางโยธาทุกประเภท ท้ังนั้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาท่ีเปนผูรับเหมา และรานคาวัสดุ
กอสรางทั่วไป 

3) ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน 

ตั้งแตป 2552 เปนตนมา บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการเติบโตของธุรกิจการผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทดแทน  บริษัทฯ ไดรวมกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการพลังงานลมโดยบริษัทฯ 
เปนผูรับผิดชอบในงาน สํารวจ ออกแบบ จัดหา กอสราง ระบบไฟฟาและโยธาของโครงการ ในขณะที่
พันธมิตรของบริษัทฯ รับผิดชอบในสวนการจัดหากังหันลม การระดมเงิน    ในการเปนผูรวมพัฒนาโครงการ 
ทําใหบริษัทฯ ไดรับทราบตนทุนโครงการ  รับทราบโอกาสแหงความสําเร็จในการพัฒนาและกอสราง สงผล
ใหบริษัทฯ สามารถประเมินโอกาส ขอจํากัด และผลตอบแทนการลงทุนไดคอนขางชัดเจน  บริษัทฯ จึงขยาย
แนวธุรกิจไปสูการลงทุนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่องกับธุรกิจหลัก  วัตถุประสงคเพื่อ 
กระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากเงินปนผล ซึ่งเปนกระแสเงินสดท่ีสม่ําเสมอ
ในระยะยาว 
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2. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปที่ผานมา 

วัน/เดือน/ป 
 

ทุนที่เพิ่ม 
(ลานบาท) 

หลังเพิ่มทุน 
(ลานบาท) 

หมายเหตุ/วัตถปุระสงคการใชเงิน 
 

2555 107.37 553.41 หมุนเวียนในการดําเนินงานรองรับการ
ขยายธุรกิจ 

2554 10.57 446.03 หมุนเวียนในการดําเนินงานรองรับการ
ขยายธุรกิจ 

2553 130.86 435.46 หมุนเวียนในการดําเนินงานรองรับการ
ขยายธุรกิจ 

    

3. รายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556) 

ช่ือ ตําแหนง 

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ  

2. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

3. นายประเดช กิติอิสรานนท กรรมการ  

4. นายสุวัฒน จรดล กรรมการ 

5. นายภูมิชาย หิรญัชัย กรรมการ 

6. นาบอาคม มานะแกว กรรมการ 

7. นายไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ 

8. นายไพฑูรย กําชัย กรรมการ 

9. นายวิทยา คชรักษ กรรมการอิสระ และประธานกรรรมการตรวจสอบ 

10. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ และกรรรมการตรวจสอบ 

11. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ และกรรรมการตรวจสอบ 

12. นางสาวภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระ และกรรรมการตรวจสอบ 
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4. รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556) 

 
ช่ือ 

 
จํานวน (หุน) 

รอยละ 
(ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด) 

1.  นางประพีร ปุยพันธวงศ 89,893,974 14.29 

2.  นายประเดช กิตติอิสรานนท 29,230,129 4.65 

3. นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ 25,865,011 4.11 

4. บริษัท ดีดี มารท จํากัด 15,099,557 2.40 

5. นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล โดย 
บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด 

14,000,000 2.23 

6. น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท 12,498,600 1.99 

7. นายพิชัย วิจักขณพันธ 11,887,800 1.89 

8. CITIBANK NOMINEES 
SINGAPORE PTE LTD-UBS 
AG LONDON BRANCH-NRB 

9,079,972 1.44 

9. นายสุวัฒน จรดล 8,704,691 1.38 

10.  นายอมรวัฒน ถิรกฤตพร 8,100,000 1.29 

5. ขอมูลบริษัทในเครือ บริษัทยอย และบริษัทรวม (ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556)  

โครงสรางกลุมบริษัท 

บริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด 

บริษัทฯ ไดเขาลงทุนบริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 เดิมช่ือ บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร 
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบทอรับแรงดันและอุปกรณ
เครื่องกลปจจุบัน บริษัทฯ ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 65 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว ท้ังนี้ ผูถือหุนในสัดสวน
รอยละ 35 ท่ีเหลือไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวมถือหุนเกินรอยละ 10 
ท้ังนี้ ภายหลังการลงทุน บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานของเด็มโกอินดัสตรีโดยจะ
มุงเนนการดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งภาชนะแรงดันสูงใหมากขึ้น แทนธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้ง
โครงสรางเหล็ก   ปจจุบันบริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จํากัด ไดขยายธุรกิจไปสูงานดานวิศวกรรมโยธา และการ
ผลิตบานโครงสรางเหล็กสําเร็จรูปเพื่อสงออก 
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บริษัท เด็มโกพาวเวอร จํากัด 

บริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100  โดยบริษัทถูกจัดตั้งข้ึน
เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน   และ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2555 ไดอนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานโดยอนุมัติใหบริษัทฯ โอน
กิจการผลิตเสาโครงเหล็กและงานขาย ใหแก บริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด  โดยบริษัท เด็มโก พาวเวอร จํากัด 
จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 130 ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2554 ไดมีมติใหบริษัทฯ ลงทุนเปนผูถือหุนรอย
ละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (“อีโอลัส”) ซึ่งอีโอลัส เปนผูถือหุน รอยละ 60 ใน บริษัท เฟรสโคราช 
วินด จํากัด (“เฟรส”) และ บริษัท เคอาทู จํากัด (“เคอาทู”) โดยที่ เฟรส และ เคอาทู เปนบริษัทที่ดําเนิน
โครงการผลิตกระไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 3 และ หวยบง 2 ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 
เมกกะวัตต เซ็นตสัญญาขายไฟฟาใหกับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต โดย
โครงการตั้งอยูท่ี ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มี Siemens Wind Power A/S (Siemens) 
เปนผูจัดหาและติดตั้งกังหันลม โครงการละ 45 กังหัน  เด็มโก เปนผูกอสรางงานระบบไฟฟา และงานโยธา 
เพื่อเชื่อมตอการขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตท่ีสถานีไฟฟาชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   การเขาเปนผูถือหุน
ของบริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปนผลท่ีสม่ําเสมอในระยะยาว  ได
ขยายธุรกิจงานกอสรางไปสูตลาดงานพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตสูง  ทําใหบริษัทมีประสบการณและ
ผลงานในการขยายการรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและตางประเทศในอนาคต  ท้ังนี้การ
ลงทุนทําให อีโอลัสมีสถานะเปนบริษัทรวม ท่ีเด็มโกถือหุนสัดสวนรอยละ 27 สวนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 73 
ท่ีเหลือเปนนิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็มโก โดยมีกรรมการของเด็มโก 1 ทาน เปนกรรมการของบริษัท
ดังกลาว 

 

 

 

6. ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรา ไมตํ่ากวารอยละ 40  ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

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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หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท 
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต 

• เงินปนผลท่ีจายจากผลประกอบการป พ.ศ. 2555 อัตราการจายเงินปนผลรอยละ 53.95 รวมเปน
จํานวน 201.11 ลานบาท 

• เงินปนผลท่ีจายจากผลประกอบการป พ.ศ. 2554 อัตราการจายเงินปนผลรอยละ 41.28 รวมเปน
จํานวน  55.72   ลานบาท 

• เงินปนผลที่จายจากผลประกอบการป พ.ศ. 2553 อัตราการจายเงินปนผลรอยละ 56.80 รวมเปน
จํานวน  64.09   ลานบาท      

สวนที่ 3 สรุปขอมูลทางการเงินเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1   

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
                 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

 
กรรมการ 

( นายพงษศักดิ   ศิริคุปต)  

                       

กรรมการ 

( นายไพฑูรย   กําชัย )  
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สรุปขอมูลทางการเงินเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป  
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ

 2553  2554  2555  2553  2554  2555

สินทรพัย

สินทรพัยหมุนเวียน

  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 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   

  มลูคางานทีเ่สร็จแลวแตยังไมเรียกเก็บ-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      

  สินทรัพยหมนุเวยีนอ่ืน 65.94        188.28      251.32      69.60        184.75      245.08      

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

สินทรพัยไมหมุนเวียน

  เงินฝากสถานบนัการเงินทีม่ภีาระผูกพัน 17.65        73.22        48.10        17.65        73.21        48.10        

  เงินลงทนุในบริษัทรวม -            615.11      1,197.73   -            603.67      1,173.80   

  เงินลงทนุในบริษัทยอย 64.00        64.25        65.00        -            -            -            

  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 40.53        65.85        65.85        40.53        65.85        65.85        

  ทีดิ่น อาคาร อุปกรณ-สุทธิ 130.87      162.55      182.34      290.84      307.18      315.45      

  ทีดิ่นทีไ่มใชในการดําเนินงาน-สุทธิ 11.08        10.08        8.93           11.08        10.08        8.93           

  สินทรัพยไมหมนุเวยีนอ่ืน 31.73        19.96        6.65           34.52        24.51        23.06        

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

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

งบการเงินรวมงบเฉพาะบรษัิท

เอกสารแนบ 1 
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หนวย: ลานบาท 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
งบแสดงฐานะการเงิน(ตอ) 

รายการ

 2553  2554  2555  2553  2554  2555

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 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      

  เงินกูยืมระยะส้ันจากบคุคลทีเ่ก่ียวของ -            -            8.49           -            -            

  หนี้สินระยะยาว-ชําระใน 1 ป 14.41        18.30        21.96        26.13        27.60        28.43        

  เงินรับลวงหนางานบริการ 131.71      618.56      215.23      136.26      622.81      215.23      

  หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน 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        

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 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

  ทนุจดทะเบยีนและชําระแลว 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      

  สวนเกินทนุจากการจําหนายหุนสามญั -            -            31.07        31.08        

  เงินรับลวงหนาคาหุน 21.42        19.24        10.75        21.42        19.24        10.75        

  กําไร(ขาดทนุ)สะสม

     จดัสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 30.36        37.11        55.70        30.36        37.11        55.70        

     สํารองหุนทนุซ้ือคืน 124.19      165.16      93.20        124.19      165.16      93.20        

     ยังไมจดัสรร 111.38      123.73      420.65      86.36        82.26        403.42      

รวมสวนของผูถือหุนบรษัิทใหญ 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 หุนทนุซ้ือคืน (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   

งบเฉพาะบรษัิท งบการเงินรวม
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หนวย: ลานบาท 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

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        

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

  ตนทนุขาย 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            

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม -                  -                  -                  -                  11.44              12.48              

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 167.09            220.86            555.53            132.19            205.35            601.97            

  ตนทนุทางการเงิน 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(ขาดทนุ)ตอหุน (มลูคาทีต่ราไวหุนละ 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                

งบการเงินรวมงบเฉพาะบรษัิท

 
 
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) จากกิจกรรมลงทนุ (64.24)            (726.73)          (564.34)          (40.29)            (723.23)          (582.97)          

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

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 134.71 23.86 12.59              134.77 35.96 2.80                

งบการเงินรวมงบเฉพาะบรษัิท

 
  
 
 
 

หนวย: ลานบาท 
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อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  

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                

อัตราสวนหมนุเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 7.40                6.87                6.46                7.51                7.23                6.69                

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย (วนั) 48.63              52.39              55.74              47.96              49.79              53.79              

   อัตราสวนหมนุเวยีนลูกหนี้การคาการขาย (เทา) 3.18                2.23                6.13                3.39                2.76                7.65                

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียการขาย (วนั) 113.12           161.15           58.75              106.32           130.37           47.05              

   อัตราสวนหมนุเวยีนลูกหนี้การคาการบริการ (เทา) 7.40                6.87                6.46                9.08                8.35                6.54                

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียการบริการ (วนั) 38.61              42.56              55.08              39.65              43.10              55.08              

อัตราสวนหมนุเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 5.11                4.19                11.56              4.78                3.92                9.90                

ระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ีย (วนั) 70.40              85.84              31.13              75.26              91.72              36.36              

อัตราสวนหมนุเวยีนเจาหนี้ (เทา) 8.90                4.93                6.80                8.97                4.99                6.67                

ระยะเวลาการชําระหนี้ (วนั) 40.47              72.95              52.92              40.14              72.21              53.94              

Cash Cycle (วนั) 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              

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (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                

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้  (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
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แผนที่สถานที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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หนังสือมอบอํานาจ  
กรณีที่มอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมากระทาํการแทน 

สําหรับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เด็มโก จํากดั (มหาชน) 

เขียนที่................................................... 
วันที่...................................................... 

ขาพเจา ...................................................... ...............................................................(“ผูมอบอํานาจ”)

สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชน/หนังสอืเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................... 

อยูบานเลขที่..............................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง.....................................

อําเภอ ……………………………….. จังหวดั ………………...……………………. รหัสไปรษณีย 

……………........ตามทะเบียนผูถือหุน ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556 

ขาพเจาถือหุนจาํนวน ………….............…….หุน เปนผูมีสิทธิจองซื้อ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

จํานวน…….......................……… หุน รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อ หุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออก

โดยนายทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว …………….…………………………………….. (“ผูรับมอบ

อํานาจ”)สัญชาติ ………...……อาย ุ……………….. ป เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

……………………………...อยูบานเลขที่ ………………. ถนน ………………..………………... ตําบล/

แขวง……………………………............อําเภอ ……………………………….. จังหวัด 

……………………...………………. รหัสไปรษณีย ……………….... 

เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายดาํเนินการแทนขาพเจาในการจองซื้อ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน ………………………….….หุน รวมถึง มีอํานาจในการลงนาม แกไข เพิ่มเติมขอความในใบจองซื้อ หุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ท้ัง ปวงซึ่งเกี่ยวของกับการจองซือ้ หุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนขาพเจาผูมอบอํานาจไดจนเสร็จการ 

กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายใตการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทุกประการ 

ลงช่ือ                                                  ผูมอบอํานาจ           ลงช่ือ                                                  ผูรับมอบอํานาจ 

    ( ……….....….…………………..)                                          ( ………………………………..)        

ลงช่ือ                                              พยาน            ลงช่ือ                                              พยาน 

     ( …….....………………………..)                                             ( ……....………………………..)

ติดอากรแสตมป 
30 บาท 



 

 

 



 

 

ใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 125,807,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ในอัตราสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  

ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท 

 

วันท่ีจองซื้อ                 24 มิถุนายน 2556            25 มิถุนายน 2556            26 มิถุนายน 2556           27 มถิุนายน 2556           28 มิถุนายน 2556 

ขอมูลผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนี้ใหครบถวน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ...................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถือหุนเลขที่ .................................................................. 

  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย     เลขประจําตัวประชาชน...................................................................           บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว     เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง .................................................................    

  นิติบุคคลสัญชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................................            นิติบุคคลสัญชาติตางดาว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................................       

ท่ีอยูเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน .................................... แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ .......................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................... 

สัญชาติ ............................................ อาชีพ ....................................................................................        วัน/เดือน/ปเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................ 

หมายเลขโทรศัพทผูจองซื้อ            บาน........................................................................................         โทรศัพทเคล่ือนที่ .................................................................... 

ขาพเจาถือหุนเดิมตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2556 จํานวน........................................................... หุน        มีสิทธิในการจองซื้อหุนใหมตามสิทธิจํานวน................................................ หุน 

มีความประสงคขอจองซือ้และขอจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

รายละเอียดการจอง จํานวนหุนท่ีจองซื้อ จํานวนเงินท่ีจองซื้อ(บาท)=จํานวนหุนท่ีจองซื้อ x 10 บาท 

  จองซื้อนอยกวาสิทธิ    

  จองซื้อตามสิทธิท้ังจํานวน    

  จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะสวนที่เพ่ิม)   

รวมจองซื้อท้ังสิ้น   

พรอมกันน้ี ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ส่ังจาย บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพหลโยธิน ประเภทบัญชี กระแสรายวันเลขที่ 099-1-392858 

   เช็คบุคคล               แคชเชียรเช็ค               ดราฟท               เงินโอน (ผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น) 

       เลขที่เช็ค …………………………………………………. วันท่ี …………………………………………ธนาคาร ……………………………………………….…..สาขา ……………………………………………………………… 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ : (ผูจองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทานั้น) 

 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท ........................................................... สมาชิกผูฝากเลขที่ 

..................................... (โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชกิผูฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏดานหลังใบจอง) นําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยช่ือ 

........................................................................................... เลขที่ ................................................... ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน (ช่ือผูจองซื้อตองตรงกับช่ือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย มิฉะนั้นจะดําเนินการนําหุนเขาบัญชีของ

บริษัทผูออกหลักทรัพยเพ่ือขาพเจา - สมาชิกเลขท่ี 600) 

 ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และนําหุนเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยเขาบัญชี

ของบริษัทผูออกหลักทรัพยเพ่ือขาพเจา - สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเปนใบหุนในภายหลัง ผูจองซื้อจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด กําหนด) 

 ใหออกใบหุนสามัญ ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นในนามของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหกับขาพเจา ตามช่ือท่ีอยูท่ีระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพ่ือให

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจา  

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนนี้ หากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดครบถวนและเอกสารประกอบการ

จองซื้อท่ีถูกตองเรียบรอยพรอมชําระคาจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ท่ีสั่งจายแลวน้ันไมผานการเรียกเก็บใหถือวาขาพเจาสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ขาพเจาไดอานหนังสือขอสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสอืขอสนเทศดังกลาว และที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาอีกดวย 

ในกรณีท่ีมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนตามที่กําหนดในหนังสือขอสนเทศการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ขอใหคืนเงินโดย     โอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เขาบัญชีธนาคาร** 

................................... ช่ือบัญชี.................................................................เลขท่ีบัญชี.......................................................สาขา.....................................................(โปรดแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร) 
**การโอนเงินผานระบบ ATS เขาบัญชี[ธนาคาร ทําไดเฉพาะบัญชี ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารซีไอเอ็ม

บีไทย เทานั้น 
การลงทุนในหุนยอมมีความเสี่ยง และกอนตัดสินใจจองซื้อหุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือขอสนเทศอยางรอบคอบ 

 

 

หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน (ผูจองซือ้โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวยตัวบรรจงใหครบถวนชัดเจน) 

วันท่ีจองซื้อ       24 มิถุนายน 2556       25 มิถุนายน 2556       26 มิถุนายน 2556      27 มิถุนายน 2556       28 มิถุนายน 2556               ใบจองซื้อเลขที่........................................ 

บริษัทหลักทรัพยบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ……………………………....................................…………..............................…… เพ่ือจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ในราคาหุนละ 10 บาท  

รายละเอียดการจอง  จํานวนหุนท่ีจองซื้อ จํานวนเงินท่ีจองซื้อ (บาท) 

  จองซื้อนอยกวาสิทธิ   

  จองซื้อตามสิทธิท้ังจํานวน   

  จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะสวนที่เพ่ิม)    

รวมจองซื้อท้ังสิ้น   

โดยชําระเปน       เช็คบุคคล           แคชเชียรเช็ค           ดราฟท            เงินโอน (ผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น)          

เลขที่เช็ค …………………………………………………………. วันท่ี ……………………………………………………………ธนาคาร ……………………………………………………….......................................…..สาขา ……………………………………………………………………… 

  ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก”  

       สมาชิกผูฝากเลขที่ ……………………………………………..บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี .………………………………….…......................... 

 ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรบัฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา       

 ออกใบหุนในนามผูจองซือ้      

กรณีไมไดรับการจัดสรรหุนหรือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ีจองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะในนามขาพเจา และจัดสงตามที่อยูท่ีปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนวันท่ี 7 

มิถุนายน 2556 ทางไปรษณีย 

                             เจาหนาท่ีผูรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน............................................................................ 

RO  

   ลงช่ือ ………………………………………………………………………………… ผูจองซื้อ

(....................................................................) 

ใบจองซื้อเลขที่ ………………………………………………………

 

                สิ่งที่สงมาดวย 1 



 

 

    BROKER 

ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที ่ ชื่อบรษิัท 

002 บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 027 บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากดั  (มหาชน) 029 บริษัทหลักทรัพย กรงุศรี จํากดั (มหาชน) 

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด   030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

005 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย เคทบีี (ประเทศไทย) จํากดั 

006 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพยฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

007 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

008 บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากัด  (มหาชน) 200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด  211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

013 บริษัทหลักทรัพย เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 

015 บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

016 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

019 บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด 247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

022 บริษัทหลักทรัพย ทรนีีตี้ จํากัด 248 บริษัทหลักทรัพย เคท ีซีมิโก จํากัด 

023 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนนัเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

026 บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)        

 

SUB-BROKER 

ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท 

236 ธนาคาร ทิสโก จํากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากดั (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตีค้อรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

CUSTODIAN 

ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบรษิัท 

301 ธนาคารซติี้แบงก เอ็น.เอ. 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพ่ือตราสารหนี้) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) – ผูรับฝากทรัพยสิน 334 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากดั (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิน) 

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพ่ือคาตราสารหนี้) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรับฝากทรัพยสิน 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   

รายชื่อสมาชกิผฝากหลักทรัพย กบั ศนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด 


