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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 

   
 วันที่ 6 มิถุนายน 2554 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

เรียน ทานผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระตอรายการการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขา

รวมประชุม 
6. หนังสือมอบฉันทะ  
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
8. ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

ดวยบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัทไดถูกจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2554 โดยมีสําเนารายงานการประชุม ซึ่งไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง ปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 และมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.demco.co.th) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2554 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงคจะเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (อี
โอลัส) ซึ่งอีโอลัสเปนผูถือหุนในบริษัท เฟริส โคราช วินด จํากัด (เฟริส) และบริษัท เค. อาร. ทู จํากัด (เค
อารทู) ในสัดสวนรอยละ 60 และ 60 ของทุนจดทะเบียนของเฟริสและเคอารทู (ตามลําดับ) โดยเฟริส เปน
บริษัทที่ดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา (โครงการหวย
บง 3) และเคอารทูเปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 2 ที่จังหวัด
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นครราชสีมา (โครงการหวยบง 2) การเขาลงทุนในอีโอลัสในครั้งนี้ เพื่อเปนการลงทุนในเฟริส และเคอาร
ทูผานทางอีโอลัส ซึ่งบริษัทคาดหมายวา การเขาลงทุนดังกลาวบริษัทจะไดรับประโยชนจากโครงการหวย
บง 3 และโครงการหวยบง 2 ในฐานะผูรับเหมางานกอสราง และมีโอกาสในการเพิ่มประโยชนรวมกัน 
(Synergies) ในฐานะผูรวมพัฒนาโครงการพลงังานทดแทน  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 
จึงไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจะเขาลงทุนในอีโอลัส โดยการเขาซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 35,135,135 หุน คิด
เปนสัดสวนรอยละ  27 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัส  ในราคาหุนละ  37 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
1,299,999,995 บาท  

การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ือง
ไดมาหรือจําหนายไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการแลวมีมูลคามากกวารอยละ 50 บริษัทมีหนาที่ตอง
จัดทํารายงานและเปดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ําตามบัญชี  1 ทายประกาศของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการตกลงเขาทํารายการ ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา3 
ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียการเขาลงทุนในอีโอลัสดังกลาวเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน) เนื่องดวยนาย
ประเดช กิตติอิสรานนท ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เปนกรรมการในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของอีโอลัส และเมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกลาวมีมูลคามากกวารอย
ละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงตองจัดทํารายงานและเปดเผยการเขาทํา
รายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากผูถือหุน ซึ่งตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดังกลาว ยังไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทําสัญญาจองซื้อหุน (Share 
Subscription Agreement) กับอีโอลัส และสัญญาผูถือหุน (Shareholders' Agreement) กับบริษัท วินด เอน
เนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด โดยรายละเอียดที่สําคัญปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการ
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 
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ทั้งนี้ หากบริษัทไมไดรับอนุมัติใหเขาลงทุนในอีโอลัส ตามที่ขออนุมัติในวาระนี้ บริษัทจะไมดําเนินการ
เพิ่มทุนตามที่จะขออนุมัติในวาระถัดไป เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ของบริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อใช
เปนเงินทุนในการชําระคาหุนของอีโอลัส  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการเขาซื้อ
หุนของ อีโอลัส จํานวน 35,135,135 หุน ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงคที่จะระดมทุนเพื่อนําไปใชเปนเงินทุนในการเขาลงทุนในอี
โอลัส และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค
และประโยชนที่ไดรับจากการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมฯ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)  

บริษัทมีความประสงคจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 363,538,157 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 
363,538,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 635,461,843 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม เปนจํานวน 999,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 999,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม และสํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองดําเนินการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท 

ทั้งนี้ หากบริษัทไมมีการเขาลงทุนในอีโอลัส ตามที่ขออนุมัติในวาระขางตน บริษัทจะไมมีการดําเนินการ
เพิ่มทุนในวาระนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 363,538,157 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 635,46 1,843 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม เปนจํานวน 
999,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 999,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 999,000,000 บาท (เการอยเกาสิบเกาลานบาท) 
 แบงออกเปน 999,000,000 หุน  (เการอยเกาสิบเกาลานหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 999,000,000 หุน  (เการอยเกาสิบเกาลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ ไมมี หุน (-) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจํานวน 363,538,157 หุน จึงเสนอ
ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 316,828,627 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ตามรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ในอัตราสวนการจองซื้อ 
2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม กรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง และในระหวางระยะเวลาการจองซื้อหุนเพิ่มทุน ผู
ถือหุนเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ไดรับจัดสรร
ตามสัดสวนได ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข 
และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และมีอํานาจในการพิจารณา
จัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานง
จะซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิ
ดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุนเหลือ
เพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตนทุกราย ใหจัดสรรหุนใหแก
ผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามจํานวนหุนที่แสดงความจํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว  

จํานวนหุนที่จัดสรรดังกลาวขางตน เปนการคํานวณรวมถึงกรณีผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัททั้งจํานวน ทั้งนี้ จํานวนหุนที่บริษัทจะ
จัดสรรขึ้นอยูกับจํานวนทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทในวันที่บริษัทกําหนดสิทธิการจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและเปนไปตามอัตราสวนการจองซื้อตามที่กําหนดขางตน 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 46,709,530 หุน สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมครั้งที่ 3 (DEMCO-W3) ผูถือหุนเดิมครั้ง
ที่ 4 (DEMCO–W4) และผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2) ซึ่งตองมีการปรับสิทธิตาม
ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท โดยเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่สํารองไวเดิมจะมี
หุนสํารองรวมจํานวนทั้งสิ้น 238,732,535 หุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท 

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน หรือเนื่องจากการไมมีการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตาง
คราวกันในโดยราคาเสนอขายไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 ของราคาตลาด ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  (ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น  ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร  รวมถึงการพิจารณากําหนด  "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของจะกําหนด 

หากบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนที่มีเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด บริษัทจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 
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วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงค
ที่จะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข และยื่นตอบริษัทกอนเขารวมประชุมดวย สวนผูถือหุนตางชาติซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 สามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
นามของ         ผูถือหุนได 

ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2554 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ

แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 
 
อนึ่ง บริษัทจะจัดรถรับ สง ผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูบริษัท จอดรอที่ลานจอดรถ   สถานีรถไฟฟา 

บีทีเอส หมอชิต (MRT สถานีจตุจักร ทางออกหมายเลข 3 ) กําหนดเวลาออกเดินทาง  12.30 น.     หากผูถือหุนทานใด
ประสงคจะเดินทางกับรถที่บริษัทจัดใหกรุณาโทรยืนยันกับบริษัท ที่หมายเลข 029595811 ตอ 2250 - 2254  ระหวางเวลา 
8.30 – 17.30 น. ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 2 วันทําการ เพื่อความสะดวกในการจัดรถใหเพียงพอ   ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ใหกับผูถือหุนที่แจงความจํานงลวงหนาเทานั้น 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                                         
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

                                                                                                   ประธานกรรมการ 



                                            
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2554  

ของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 11 เมษายน  2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 

ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
พลเอกเธียร  ชนไมตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ  เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง

และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 91  คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 266,167,759 หุน คิดเปนรอยละ  
60.03  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและกอนการเริ่มประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการและ ผูบริหารของ
บริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 

 
1.    นางประพีร  ปุยพันธวงศ             ประธานกรรมการ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ           กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3.             น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค           กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต           กรรมการ  กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
5. นายประเดช   กิตติอิสรานนท         กรรมการ  
6.  นายสุวัฒน จรดล            กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายอาคม  มานะแกว           กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพโรจน  ศิริรัตน           กรรมการ  กรรมการบริหารและ รองกรรมการผูจัดการ  
9.          นายภูมิชาย  หิรัญชัย           กรรมการ   
10. นายไพฑูรย   กําชัย            เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
 

นอกจากนี้มีผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. คุณจินตนา  มหาวนิช   ผูสอบบัญชี  จาก สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ   
2. นายสนธยา   ภูพระอินทร  ที่ปรึกษากฎหมาย   
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)     สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะ ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว บริษัทจะนับคะแนน
ตามที่ผูถือหุนระบุมา 

  สิ่งที่สงมาดวย  1 
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 (4 )  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  เมื่อผูถือหุนลงคะแนน
แลว ประธานฯจะประกาศใหที่ประชุมทราบคะแนนเสียง การลงมติของระเบียบวาระนั้น พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดคะแนนใหเห็นทางจอภาพ 

  (5) ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ จะไมอยูในหองประชุมในระหวางการพิจารณาวาระใด ขอใหมอบ
บัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ที่หนาประตู เพื่อเจาหนาที่จะไดนํามารวมนับคะแนนใหตามความ
ประสงคในการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

   (6)   ในทุกระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะตองการเสนอความเห็น หรือเสนอคําถาม    ขอใหยกมือ
และเมื่อประธานฯอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด 
แลวจึงเสนอความเห็นหรือคําถามตอไป  

 
สําหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน เพื่อความสะดวก 

และรวดเร็ว   เมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ เจาหนาที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูที่ไม
เห็นดวยและงดออกเสียงนําไปลบออกจากคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ  

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว  ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุม  
                  เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม  พ.ศ 2553 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและซักถาม   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 266,167,759 เสียง  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู

ถือหุนครั้งที่ 2/2553  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ 2553   
 

วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2553 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 
                ประธานแจงวารายละเอียดผลการดําเนินงานไดจัดสงใหผูถือหุนตามรายงานประจําปแนบแลว  มีผูถือหุนทาน
ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
 

คุณพัชรินทร   ชาญเมธา      ผูถือหุน : ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับความคืบหนาโครงการพลังงานลม ไมทราบ
วาจะใหถามในวาระนี้หรือวาระอื่นๆ 

ประธาน  :   ขอเปนวาระอื่นๆ 
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คุณพัชรินทร   ชาญเมธา      ผูถือหุน :  ขอถามความรูจากหนังสือรายงานประจําป หนา 20 หัวขอ 2 เกี่ยวกับ
ระดับกําลังการผลิตไฟฟาสํารอง ในอนาคตเปนอยางไร 

เลขานุการฯ   :  ขออนุญาตขามไปอธิบายในวาระอื่นๆ 
 

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา   ผูถือหุน   :  ขอใหผูบริหารแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทที่ผานมา 
ประธานมอบหมายใหคุณไพฑูรย ช้ีแจงผลการดําเนินงานดังนี้ 

             ผลการดําเนนิงานในป 2553 บริษัท มีการเติบโตทางดานรายไดจากประมาณ 1,600 ลานบาท    เปน   ประมาณ 
2,500 ลานบาท โดยงานที่เติบโตคือสวนของงานบริการ (งานรับเหมา)  เนื่องจากในชวงปลายป  
2552 บริษัทลงนามสัญญารับงานจากภาครัฐมากกวา 1,500 ลานบาท ซึ่งดําเนินการตอเนื่องมาในป 2553 สําหรับงานขาย
และงานโรงงานทรงตัว ในสวนของอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณ 50 ลานบาท เปน  90 ลานบาท 
 

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา   ผูถือหุน   :  สอบถามงบดุล  มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ ตามหมายเหตุขอ 17 
กับหมายเหตุขอ 25  ยอดเงินไมสัมพันธกัน และ ขอทราบความเปนมาของภาระหนี้สินในการโอนสิทธิเรียกรอง ของ
กิจการ 
 

เลขานุการฯ  : หมายเหตุขอ 17 มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บฯ ระบุวาบริษัทไดมอบอํานาจการรับเงินหรือ
โอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชําระหนี้จากมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บจํานวน 130.58 ลานบาท และ 415.66 
ลานบาท ตามลําดับ มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บนี้บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการทํางานบริการเมื่อมีตนทุน
เกิดขึ้นและอยูระหวางการตรวจรับ ใหบันทึกเปนรายได แตเนื่องจากผูวาจางยังไมไดตรวจรับงานจึงยังมิไดมีสถานะเปน
ลูกหนี้ จึงตองบันทึกเปนมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ  เมื่อผูวาจางตรวจรับงานและวางบิลแลว งานที่เสร็จ
แตยังไมไดเรียกเก็บจะเปลี่ยนสภาพบันทึกเปนลูกหนี้แทน ตามหมายเหตุขอ 17 นี้ในการทํางานบริการบริษัทจะขอวงเงิน
สินเชื่อกับทางธนาคารเปนโปรเจคไฟแนนซโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกันแตจะโอนสิทธิการรับเงินงานนั้นๆ ใหกับ
ธนาคารแทน  จะสอดคลองกับหมายเหตุขอ 25 คือสินเชื่อและการค้ําประกัน  ซึ่งระบุวาบริษัทไดมอบอํานาจการรับเงิน
หรือโอนสิทธิเรียกรองในมูลคางานแลวเสร็จแตยังไมเรียกเก็บตามหมายเหตุขอ 17 เปนหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อดังกลาว 
 

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา   ผูถือหุน   : ภาระหนี้ค้ําประกันกับธนาคารมากกวาหรือนอยกวามูลคางานที่แลว
เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 

เลขานุการฯ  :  นอยกวาเนื่องจากมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมเรียกเก็บมีกําไรรวมอยูดวยแตภาระหนี้จะเปน
เฉพาะตนทุนที่เกิดขึ้น 
 

คุณพัชรินทร   ชาญเมธา      ผูถือหุน :  เสนอใหบริษัทจัดทําวีดิทัศน นําเสนอขอมูลที่สําคัญใหกับผูถือหุนใน
ระหวางการพิจารณาในแตละวาระ 

ประธาน   :  รับพิจารณาดําเนินการในคราวตอไป 
 

คุณณัฐวัฒน  ชัยชนะศิริ   ผูถือหุน : สอบถามขอมูลในรายงานประจําป หนาที่ 4 และหนาที่ 5 ขอมูลไมตรงกัน 
ขอมูลในหนาไหนถูกตอง 

เลขานุการฯ  : ขอบคุณที่กรุณาทักทวง  ขอมูลที่ถูกตองคือหนาที่ 4 
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 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 266,417,177 เสียง รับรองรายงานผลการดําเนินงานป 

2553 พรอมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2553 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553  และการจายเงินปนผล 
 
             ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553  และการ
จายเงินปนผล 

               เลขานุการบริษัท ช้ีแจง ดังนี้ 

จากงบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2553 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ 
ปรากฏวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2553 จํานวน 112,830,280.65 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
จํานวน 111,379,981.32 บาท    

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553  เปนทุนสํารอง จํานวน 5,701,514.03 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
0.05 บาท จากผลประกอบการครึ่งปหลังของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (Non BOI) สําหรับการจายเงินปน
ผลจํานวน 0.05 บาทตอหุนนี้ จะจายใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และผูถือหุนที่ใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย  ซึ่งจาก
การใชสิทธิ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นั้น มีผูมาใชสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 จํานวน 44,911 หนวย เปน
จํานวนหุน 44,911 หุน ทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลทั้งสิ้น 410,958,938 หุน อัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวน
เงิน 20,547,946.90 บาท รวมกับเงินปนผลระหวางกาล 43,546,184.30 บาท เปนเงินปนผลทั้งป 64,094,131.20บาท คิด
เปนรอยละ 56.81 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ 

ทั้งนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
รับเงินปนผล คือวันที่ 21 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 10 พฤษภาคม 2554  

หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม    
 
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา   ผูถือหุน   :   เสนอใหบริษัทจัดทําเอกสารแสดงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงจากเอกสารเชิญ

ประชุม ในกรณีนี้ไดแกการแจงจาํนวน ผูใชสิทธิแปลงสภาพ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 จํานวน 44,911 หนวย ซึ่ง
มีสิทธิไดรับเงินปนผลในคราวนี้  แจกใหผูถือหุนทราบในชวงการลงทะเบียน 

เลขานุการฯ  :  ช้ีแจงวาเนื่องจากจดหมายเชิญประชุมไดจัดทําและสงใหผูถือหุนกอนวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่ง
เปนวันที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 ขอมูลการจายเงินปนผลในเอกสาร
เชิญประชุมในวาระนี้จึงเปนขอมูลที่เปดไววา หากมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 มาใช
สิทธิครบทั้งหมด จะมีจํานวนหุนรวม 584,419,511 หุน เมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.05 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 
29,220,975.55 บาท จํานวนหุนและเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ จึงขึ้นอยูกับจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-
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W3 และ DEMCO-W4 นํามาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ในวันที่ 31 มีนาคม 2554   แตอยางไรก็ตามตองขอขอบคุณทานผูถือ
หุนและรับขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ 

 
คุณณัฐวัฒน  ชัยชนะศิริ   ผูถือหุน : ถามเปน 2 คําถาม  ดังนี้  1.) บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการที่

ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (NON BOI)  บริษัทจายภาษใีนอัตราเทาไร   และ 2.) การยายการจดทะเบียนจากตลาด 
mai ไป SET บริษัทไดสิทธิทางภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร 
 เลขานุการฯ  :  ช้ีแจงดังนี้   1.) บริษัทเสียภาษีในอัตรา รอยละ 25   

2.) การยายหลักทรัพยไปจดทะเบียนใน SET ไดสิทธิทางภาษีเทากับ mai หากแต
การยายการจดทะเบียนนั้นมาจากเหตุผลอื่น คือ ปจจุบันผูถือหุนของบริษัทมีสัดสวนผูถือหุนตางชาติและมีผูลงทุน
สถาบันสนใจบริษัทมากขึ้น ซึ่งจากเปาหมายการเติบโตของบริษัทในอนาคต หากบริษัทจําเปนจะตองเพิ่มทุน การจด
ทะเบียนใน SET จะเปนโอกาสใหบริษัทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนเหลานี้ไดงายขึ้น 
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 266,573,177 เสียง  อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผล

การดําเนินงานป 2553  เปนทุนสํารองตามกฏหมายจํานวน  5,701,514.03 บาท และจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 0.05 บาทใหกับผูถือหุน เปนจํานวนเงินรวม 20,547,946.90บาท  โดยวันกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553  กําหนดจายปนผลใน
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

                            ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวากรรมการที่พนจากตําแหนงในครั้งนี้มี 4 ทาน ดังนี้ 
1.   นางประพีร   ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ 
2.   นายสุวัฒน   จรดล  กรรมการ 
3.   นายอาคม   มานะแกว กรรมการ 
4.   นายไพโรจน   ศิริรัตน กรรมการ 
   

               คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน 
ในชวงที่ผานมา  เห็นควรแตงตั้งบุคคลทั้ง 4 ทานเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งโดยขอใหลงมติเปนรายบุคคล 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน เปนกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 1.   นางประพีร   ปุยพันธวงศ    
เห็นดวย 266,527,177 เสยีง  คิดเปน  99.98 % 
งดออกเสียง         46,000  เสียง คิดเปน    0.02 % 
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2.   นายสุวัฒน   จรดล   
เห็นดวย 266,533,177 เสยีง  คิดเปน  99.98 % 
งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเปน    0.02 % 

3.   นายอาคม   มานะแกว 
เห็นดวย 266,533,177 เสยีง  คิดเปน  99.98 % 
งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเปน    0.02 % 

4.   นายไพโรจน   ศิริรัตน  
เห็นดวย 266,533,177 เสยีง  คิดเปน  99.98 % 
งดออกเสียง         40,000  เสียง คิดเปน    0.02 % 

 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พ.ศ. 2554 
              ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

                 เลขานุการบริษัท ช้ีแจง ดังนี้ 

              คาตอบแทนกรรมการบริษัทใชขอมูลจากผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเปนขอมูลในการเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาโดยใชขอมูลของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกับเทียบเคียง   สําหรับป 2554 บริษัทเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาเทากับคาตอบแทนของป 2553 
ในวงเงิน 3,900,000 บาท  โดยเฉลี่ยคาตอบแทนกรรมการ เทากับ 292,300 บาท  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ เทากับ 462,000 บาท ตอคนตอป 
 
 ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม    
  
 ผูถือหุน  :  คาตอบแทนนี้รวมคาเบี้ยประชุมดวยหรือไม 
 เลขานุการฯ  :  รวมคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนอื่นๆ ทั้งหมด 
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง  266,573,277 เสียง อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับ

ป 2554 เทากับป 2553  ในวงเงินไมเกิน  3,900,000 บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 
 
วาระที่ 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกําหนด    
  จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2554 
 

      ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการมีมติใหเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท  คือ ผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ   ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1.  น.ส.จินตนา  มหาวนิช   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 
2.  นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231 
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                        โดยผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  และเสนอคาตอบแทนคาสอบบัญชีประจําป  2554 จํานวนเงิน 900,000 
บาท เทากับปกอน 

 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 
ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
          หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง  266,573,277 เสียง ใหแตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงาน

สอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวน
เงินไมเกิน 900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระที่ 7.     พจิารณากิจการอื่นๆ 
                 

ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
          คุณพงศธร   วณิชเสถียร  ผูรับมอบฉันทะ :  จากงบการเงินของบริษัทอยากทราบวาบริษัทบริหารจัดการ

อยางไรถึงมีแตหนี้ระยะสั้น   และ ขอทราบความคืบหนาโครงการในอนาคตของบริษัทและจะบริหารเรื่องทุนอยางไร 
กรรมการผูจัดการ  :   เนื่องจากงานหลักของบริษัทเปนงานรับเหมา   การทํางานรับเหมาจะใชเวลาทํางาน

ประมาณ 12- 18 เดือน บริษัทจะใชวงเงินสินเชื่อของธนาคารเปนรายโครงการ (โปรเจ็คไฟแนนซ)   เมื่องานนั้นๆสิ้นสุด
ภาระหนี้ก็หมดไป ดังนั้นภาระหนี้ของบริษัทจึงเปนหนี้ระยะสั้นตามลักษณะธุรกิจ 

         สําหรับโครงการในอนาคต แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ระยะสั้นในป 2554  ปจจุบันบริษัทมีงานในมือ
(Backlog) จากธุรกิจหลักของบริษัท แบงเปนงานที่ลงนามในสัญญาแลว 1,220 ลานบาท และงานที่รอลงนามในสัญญา 
350 ลานบาท รวม 1,570 บาท ซึ่งคาดวาจะรับรูรายไดทั้งหมดในปนี้    

สวนที่ 2 เปนงานพลังงานทดแทนแบงเปนโครงการพลังงานลม และโครงการพลังงานแสงอาทิตย   
โครงการพลังงานลมมูลคางานประมาณ 3,500 ลานบาท แบงเปนโครงการหวยบง 2,3 ที่ จ.นครราชสีมา ประมาณ 2,600 
ลานบาท คาดวาจะเริ่มงานได ในไตรมาส ที่ 2 นี้  ในป 2554  ประมาณการรายได 80%  สวนโครงการเขาคอ จ.เพชรบูรณ 
คาดวาจะเริ่มงานได ในไตรมาส ที่ 3 นี้ เนื่องจากรอผล EIA ของระบบงานสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อรับ
กระแสไฟฟาจากโครงการเขาคอ ในป 2554  ประมาณการรายได 50%  โครงการพลังงานลมนี้ บริษัทฯ กอสรางในสวน
ของBalance of Plant  หมายถึงงานที่ไมเกี่ยวกับตัวของกังหันลมสวนที่เหลือจากนั้นบริษัทเปนผูดําเนินการทั้งหมด  
สําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย  คาดวาจะเริ่มงานได ในไตรมาส ที่ 2  นี้  ขนาดโครงการ 10 MV.   มูลคาโครงการ 
850 ลาน ต้ังอยูที่ อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี บริษัทรับเหมาทั้งโครงการเปนรูปแบบ EPC คือรวมถึงจัดหาอุปกรณ และ
กอสราง โดยมีบริษัท ไอเฟลค เปนเจาของโครงการ คาดวาจะเปนรายไดของปนี้ประมาณ 90 % สวนในระหวางปคาดวา
จะประมูลงานสถานีไฟฟาและรับรูรายไดเพิ่มอีก ประมาณ 1,000 ลานบาท งานโรงงานประมาณ 300 ลานบาท งานขาย
วัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา ประมาณ 200 ลานบาท บริษัทมีเปาหมายรายไดในป 2554 ที่ 5,000 ลานบาท 

ตอไปในอนาคตโครงการพลังงานทดแทนจะเปนวาระแหงชาติเปนสิ่งสําคัญที่ประเทศจะตองดําเนินการ
ซึ่งในปจจุบันการผลิตไฟฟาใชกาซธรรมชาติถึงรอยละ 70 ใครขออธิบายเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับกําลังไฟฟาสํารองลดลง
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ที่ทานผูถือหุนไดถามในวาระแรก ดังนี้ การจัดการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาในประเทศไทยจะมีหนวยงานที่จัดการเกี่ยวกับ
ระบบผลิตคือการไฟฟาฝายผลิตฯ (กฟผ.) ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดย กฟผ.จะตองวางแผนจัดหา
ระบบการผลิตที่เพียงพอ ซึ่งตามกฎระบบไฟฟาสํารองตองไมตํ่ากวารอยละ 15 ในป 2554  มีระบบไฟฟาสํารองรอยละ 
20 หลังจากนั้นจะตองพยากรณวาจะมีโรงไฟฟาใหมเขามาเทาไหร และโรงไฟฟาเกาก็จะถูกทยอยปลดออกไปดวย  
เพราะฉะนั้นกําลังการผลิตไฟฟาก็จะเพิ่มขึ้นแตอาจไมสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับกําลังไฟฟาสํารองสูงสุดแลวบางปอาจ
เพิ่มขึ้นบางปอาจลดลงเพราะโรงไฟฟาที่สรางใหมในแตละปไมเทากัน  เพราะกําลังไฟฟาสํารองสูงสุดของประเทศ
พยากรณจากคาจีดีพี โดย ธนาคารแหงประเทศไทยและสภาพัฒน หากกําลังไฟฟาสํารองต่ํากวารอยละ 15 ถือวาวิกฤต 
ดังนั้นภาครัฐจึงเนนเรื่องพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มการผลิตกําลังไฟฟาสํารองและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงเพราะกาซ
ธรรมชาติอาจจะหมดไป สวนการพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศ ก็เปนความเสี่ยง ดังนั้นรัฐบาลจึงเนนการสนับสนุน
การใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย ในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งปจจุบันบริษัทไดเสนอราคางาน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวม 60 MV. มูลคาประมาณ 5,000 ลานบาท คาดวาจะไดรับผลตอบรับมาในเร็วนี้ 

 
หลังจากนั้นเลขานุการฯ ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางทุนวาบริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

DEMCO-W3 และ DEMCO-W4   ซึ่งมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ DEMCO-W3 ประมาณ 100 ลานหนวย 
ราคาใชสิทธิ 2.70 บาท กําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย ก.พ. 2555 และDEMCO-W4 ประมาณ 72  ลานหนวย ราคาใชสิทธิ 
5.00 บาท กําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย ก.พ. 2556 ทั้ง 2 สวนนี้บริษัทเตรียมไวสําหรับการลงทุนและขยายธุรกิจ  สําหรับ
การดําเนินโครงการแตละโครงการบริษัทจะใชเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 10 -15 % เนื่องจากเมื่อมีการลงนามในสัญญา
จะมีเงื่อนไขการเงินรับลวงหนาจากผูวาจาง และมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารสนับสนุนในการสั่งซื้ออุปกรณตางๆอีก
ประมาณ 60 – 70 % โดยโอนสิทธิการรับเงินเปนหลักประกัน ดังนั้นการทํางานจึงใชวงเงินที่เปนหนี้ระยะสั้น 

คุณวิชัย  จารุสุขถาวร  ผูถือหุน :  ทราบมาวาที่ผานมีหลายบริษัทที่ทําโครงการพลังงานทดแทนแลวไมทราบวา
เด็มโกไดเขาไปประมูลหรือไม และเสนอแนะใหบริษัทลงทุนในโครงการเหลานี้ 

กรรมการผูจัดการ  : ที่ผานมาภาครัฐไดกําหนดแผนพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน 15 ป โดยรับซื้อ
กระแสไฟฟาพลังงานลมไมเกิน 800 MV. โครงการพลังงานแสงอาทิตย ไมเกิน 500 MV. โดยให Adder ที่ หนวยละ 
3.50 บาท และ 8.00 บาท   ขณะนี้บริษัทไดรวมเปนผูพัฒนาโครงการพลังงานลมอยูแลว สวนโครงการพลังงาน
แสงอาทิตยที่ อ.บอพลอย ขนาด 10 MV. บริษัทไดรับงานในฐานะผูรับเหมาและอยูระหวางการพิจารณาเปนผูรวมลงทุน
ดวย 

 
คุณณัฐวัฒน  ชัยชนะศิริ   ผูถือหุน : ขอใหบริษัทอธิบายเหตุผลการอนุมัติใหออก Warrant กับการอนุมัติใหรับ

ซื้อหุนคืน 
            เลขานุการฯ  :    การอนุมัติทั้ง 2 เรื่อง เปนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทที่มองไปขางหนา ที่คาดวาบริษัท
จะเติบโต   การตัดสินใจในการออก Warrant ณ ขณะนั้น เนื่องจากบริษัทไดรับงานจากกลุมวินด เอ็นเนอยี่ โฮลดิ้ง ใน
โครงการพลังงานลม มูลคาโครงการประมาณ 3,500 ลานบาท ระยะเวลากอสรางประมาณ 15 เดือน ซึ่งมีความจําเปนตอง
ใชเงินทุนหมุนเวียนในการทํางาน และมองวามีตลาดของงานโครงการพลังงานแสงอาทิตยที่บริษัทจะรับในฐานะ
ผูรับเหมาในป 54 และป 55 อีกจํานวนมาก บริษัทจึงตัดสินใจออก Warrant โดยมีกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ตอเนื่องกัน เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนเขามาอยางตอเนื่องและเพียงพอ  สําหรับการตัดสินใจซื้อหุนคืนเนื่องจาก ขณะนั้น 
บริษัทไดลงนามในสัญญากอสรางพลังงานลม ซึ่งตามรายละเอียดของสัญญาบริษัทจะไดรับเงินลวงหนารอยละ 20 ของ
มูลคางานประมาณ 500 ลานบาท เปนเหตุใหคณะกรรมการฯ ตัดสินใจเสนอใหมีโครงการซื้อหุนคืนซึ่งนอกจาก
วัตถุประสงคเพื่อบริหารกระแสเงินสดแลว การซื้อหุนคืนจะสงผลใหจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลนอยลงอัตราเงิน
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ปนผลจายก็จะเพิ่มขึ้น และหากบริษัทเติบโตตามแผนการขยายธุรกิจมูลคาของกิจการจะเพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทขายหุนคืนก็
จะทําใหบริษัทมีกําไรจากสวนนี้ดวย 

 
คุณณัฐวัฒน  ชัยชนะศิริ   ผูถือหุน : จากงบการเงินในรายงานประจําป หนา 42 บริษัทมีที่ดินที่ไมไดดําเนินงาน

อยากทราบวาที่ดินนี้แปลงนี้มีพ้ืนที่เทาไร และอยูที่ไหน  
เลขานุการฯ  :    ที่ดินนี้มีเนื้อที่ 200 ตร.วา  อยูที่บริเวณรังสิตคลองสี่ และประมาณ 2 ไร ที่ จ.อยุธยา เปนที่ดินที่

บริษัทไดรับชําระหนี้จากผูวาจางที่ไมมีเงินชําระหนี้  
 
คุณณัฐวัฒน  ชัยชนะศิริ   ผูถือหุน : อยากทราบความหมายของภาษีขายรอเรียกเก็บ 
ผูสอบบัญชี   :  ภาษีขายรอเรียกเก็บ หมายถึง เนื่องจากงานบริการภาษีขายจะเกิดเมื่อบริษัทไดรับชําระหนี้จากผู

วาจาง แตตามหลักบัญชีเมื่อมีการบันทึกรายไดตองมีการบันทึกลูกหนี้ ดังนั้นจึงตองบันทึกภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีขายรอ
เรียกเก็บ 

 
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา   ผูถือหุน   :   อยากทราบวาหุนที่ซื้อคืนมีตนทุนที่เทาไร 
เลขานุการฯ  :    5.08 บาท 
 
คุณสายฝน ต้ังใจตรง ผูถือหุน : อยากทราบตนทุนการผลิตโครงการพลังงานทดแทน 
กรรมการผูจัดการ : โครงการพลังงานแสงอาทิตย ประมาณ 100 ลานบาทตอเมกกะวัตต สวนพลังงานลม

ประมาณ 80 ลานบาทตอเมกกะวัตต ขึ้นอยูกับระยะทางของสายสง 
 
 คุณชัยจิตร  วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุน : สอบถามอัตรากําไรของบริษัทจาก Backlog ที่มีอยู 
เลขานุการฯ  : โดยปกติบริษัทมีอัตรากําไร 4 - 5 %  
 
คุณสรัชชา อุดมจตุพร : เสนอขอใหกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท ประชาสัมพันธบริษัทใหมากขึ้นเพื่อให

นักลงทุนรายอื่น ๆ ไดรับทราบขอมูลของบริษัท 
 

                เมื่อไมมีผูใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณและประกาศปดการประชุม เมื่อเวลา 15.55 น 
 อนึ่งจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไมเทากันเนื่องจากมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่มใน
ระหวางการประชุมและพิจารณาแตละวาระ 
 

              ลงช่ือ             ประธานที่ประชุม 
                                   (               เธียร  ชนไมตรี         ) 

             ลงช่ือ                        ผูบันทึกการประชุม 
                                     (      นายไพฑูรย   กําชัย          ) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 
และการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

ของ 

 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

 

ส่ิงที่สงมาดวย  2



 

 2

1. สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน (บัญชี 1) และสารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (อีโอลัส) โดยการเขาซื้อหุน
เพิ่มทุน จํานวนทั้งสิ้น 35,135,135 หุน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของบริษัท อีโอลัส พาว
เวอร จํากัด (อีโอลัส) การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ืองไดมาหรือจําหนาย
ไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการแลวมีมูลคามากกวารอยละ 50  

นอกจากนี้ การเขาลงทุนในอีโอลัสดังกลาว เขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน) เนื่องดวยกรรมการของผูถือหุนรายใหญของอีโอลัสเปนกรรมการ
ของบริษัท และเมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกลาวมีมูลคามากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท ดังนั้น การบริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศของรายการดังกลาวขางตน ดังนี้ 

1.1 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทจะเขาซื้อหุนของอีโอลัสภายหลังที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 
มิถุนายน 2554 ซึ่งคาดวารายการจะเกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2554 

1.2 คูสัญญาที่เก่ียวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

ผูซื้อ : บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ผูขาย : บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด โดยกรรมการของผูถือหุนรายใหญของอีโอลัสเปนกรรมการของ
บริษัท 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษัทจะเขาซื้อหุนเพิ่มทุน จํานวนทั้งสิ้น 35,135,135 หุน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของ 
อีโอลัส ในราคาเสนอขายหุนละ 37 บาท โดยบริษัทจะทยอยชําระคาหุน เปนดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 325,000,008 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
8,783,784 หุน 
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ครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2554 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 220,000,002 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
5,945,946 หุน 

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 189,999,995 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
5,135,135 หุน 

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 175,000,010 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
4,729,730 หุน 

ครั้งที่ 5 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 159,999,988 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
4,324,324 หุน 

ครั้งที่ 6 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 229,999,992 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
6,216,216 หุน 

อีโอลัส ถือหุนในบริษัท เฟริส โคราช วินด จํากัด (เฟริส) และบริษัท เค. อาร. ทู จํากัด (เคอารทู) ในสัดสวนรอยละ 
60 และ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยเฟริส เปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 3 
ที่ จังหวัดนครราชสีมา (หวยบง 3) และเคอารทูเปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวย
บง 2 ที่ จังหวัดนครราชสีมา (หวยบง 2) การเขาลงทุนในอีโอลัสในครั้งนี้เพื่อเปนการลงทุนในเฟริส และเคอารทู
ผานทางอีโอลัส เพื่อใหเฟริสและเคอารทูใชเปนเงินทุนในการดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม
ขางตน  

ในการเขาลงทุนดังกลาว บริษัทไดมีการเขาทําสัญญาผูถือหุนกับบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด (วินด เอน
เนอรย่ี) ซึ่งปจจุบันเปนผูถือหุนในอีโอลัสในสัดสวนประมาณรอยละ 100 และภายหลังที่บริษัทเขาลงทุนในอี
โอลัส วินเอนเนอรยี่จะถือหุนในอีโอลัสในสัดสวนประมาณ 73 ของทุนจดทะเบียนของอีโอลัส และปจจุบันเปนผู
ถือหุนทางตรงในเฟริสและเคอารทูในสัดสวนรอยละ 20 และ 20 ของทุนจดทะเบียน โดยมีสาระสําคัญในสัญญา
ฉบบัรางดังนี้ 

1. สิทธิในการแตงตั้งกรรมการ ผูถือหุนที่ถือหุนในสัดสวนทุกรอยละ 25 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัสจะมี
สิทธิเสนอกรรมการได 1 คน 

2. การลงทุนในโครงการใหมนอกเหนือจากโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 2 และหวย
บง 3 หรือ การเขารวมลงทุนหรือควบรวม หรือ การกอหนี้หรือภาระผูกพันในมูลคาตั้งแต 30 ลานบาท 
จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

3. วินด เอนเนอรยี่ตกลงจะซื้อหุนหรือจัดหาใหบุคคลอื่นซื้อหุนจากบริษัทในสัดสวนสูงสุดไมเกินรอยละ 
1.99 ของจํานวนหุนที่บริษัทถืออยูในอีโอลัสภายหลังจากที่โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม 
หวยบง 2 และหวยบง 3 ไดเริ่มเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยแลวและกอนที่จะมีการประกาศจายเงินปน
ผลจากโครงการดังกลาว 
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4. ขอตกลงการโอนหุน มีดังนี้ 

 4.1 หากบริษัทประสงคจะขายหุนที่ ถืออยูไมวาทั้ งหมดหรือบางสวนกอนที่โครงการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 2 และหวยบง 3 จะเริ่มเปดดําเนินการในเชิงพาณิชย บริษัท
จะตองชําระคาหุนใหเต็มจํานวนตามที่ตกลงกันไวใหครบถวนกอน 

 4.2 ในกรณีที่วินด เอนเนอรยี่ปฏิเสธไมซื้อหุนของอีโอลัสที่บริษัทเสนอขาย วินเนอรยี่จะตองจัดหา
นักลงทุนมาซื้อหุนดังกลาว โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบบรรดาคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการหา
นักลงทุนมาซื้อหุนของบริษัท และบริษัทจะตองเขาลงนามสัญญาซื้อขายหุน หรือสัญญาหรือ
เอกสารอื่นใดที่ตองใชสําหรับการซื้อขายหุนดังกลาว รวมถึงตัองใหคํารับรองตามที่ตองการใน
เอกสารดังกลาว โดยวินด เอนเนอรยี่ไมตองใหคํารับรองหรือรับประกันใดๆ ในเอกสารดังกลาว 

 4.3 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนใหกับบุคคลภายนอก และสามารถขายหุนที่ราคาสูงกวาราคาขายที่
คาดไว บริษัทจะตองแบงเงินสวนตางระหวางราคาขายหลังจากหักบรรดาคาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากการหานักลงทุนมาซื้อหุนของบริษัทกับราคาขายที่คาดไวดังกลาวกึ่งหนึ่งใหกับกับ
วินด เอนเนอรยี่  

 4.4 หากราคาขายต่ํากวาราคาขายที่คาดไว บริษัทมีสิทธิที่จะขายหรือไมขายหุนใหกับบุคคลภายนอก 
ทั้งนี้ หากบริษัทเลือกที่จะไมขาย วินด เอนเนอรยี่มีหนาที่จะตองจัดหานักลงทุนรายใหมมาซื้อ
หุนดังกลาว อยางไรก็ตาม หากบริษัทเลือกที่จะขายหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาขายที่คาดไวดังกลาว 
วินด เอนเนอรยี่จะตองชําระสวนตางของราคาขายดังกลาวใหกับบริษัทดวยเงินสดหรือหุนที่วินด 
เอนเนอรยี่ถืออยูในอีโอลัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือจะเลือกชําระทั้งสองอยาง 

ตารางแสดงการลงทุนและสัดสวนการถือหุนระหวางบริษัท และวินด เอนเนอรยี่ ในอีโอลัส 

 

การเขาลงทุนในอีโอลัสดังกลาวนั้นเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศฯ เรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไป และเมื่อคํานวณขนาดของรายการแลวจะเปนรายการประเภทที่ 1 ซึ่งขนาดของรายการมี
มูลคามากกวารอยละ 50  
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มูลคาของสิ่งตอบแทน x 100 = 1,299,999,995 x 100 
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  1,969,062,763 

 = 66.02 % 

นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวยังเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีขนาดของ
รายการดังกลาวมีมูลคามากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท  

มูลคาของสิ่งตอบแทน x 100 = 1,299,999,995x 100 
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 
 1,025,150,928 

 = 126.81% 

ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม ผู
ถือหุน 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา  

ช่ือกิจการ : บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

: ประกอบกิจการเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟา 

โครงสรางเงินทุน : ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 อีโอลัสมีทุนจดทะเบียนจํานวน 420,000,000 บาท แบง
ออกเปนจํานวน 42,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ชําระเต็มมูลคา โดยมี
รายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 ดังนี้ 

  ช่ือ สัดสวนรอยละ 
  1. นายนพพร ศุภพิพัฒน 0.00 
  2. นางสาวสุจิตรา แสนรัมย 0.00 
  3. นางสาววันนิสา พ่ึงวัด 0.00 
  4.  บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 100 

  โครงสรางผูถือหุนของอีโอลัสภายหลังการเพิ่มทุนจากเดิมจํานวน 420,000,000 บาท 
เปน 1,301,351,350 บาท เปนดังนี้ 
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  ช่ือ สัดสวนรอยละ 
  1. นายนพพร ศุภพิพัฒน 0.00 
  2. นางสาวสุจิตรา แสนรัมย 0.00 
  3. นางสาววันนิสา พ่ึงวัด 0.00 
  4.  บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 73 
  5.  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 27 

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 มีกรรมการจํานวน 1 คน คือนายนพพร ศุภพิพัฒน 

สรุปฐานะการเงิน
และผลการ
ดําเนินงาน 

: ขอมูลทางการเงิน (บาท)  2553 
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   25,505 
 สินทรัพยหมุนเวียน   14 
 รวมสินทรัพย  991,960 

  หนี้สินหมุนเวียน  10,000 
  รวมหนี้สิน  10,000 
  ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว   1,000,000 
  รวมสวนของผูถือหุน  981,960 
  รวมรายได  1,369 
  ตนทุนจากการขาย  19,409 
  กําไร/ (ขาดทุน) กอนหักดอกเบี้ยจายและภาษี  (18,040) 
  ดอกเบี้ยจาย   - 
  กําไร/ (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการพิเศษ  (18,040) 
  กําไร/ (ขาดทุน) สุทธิหลังรายการพิเศษ  (18,040) 

ขอมูลการถือหุนของอีโอลัสในเฟริสและเคอารทู เปนดังนี้ 

เฟรส 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 เฟรสมีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท แบงออกเปนจํานวน 35,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 ดังนี้  

ชื่อ สัดสวนรอยละ 
1. บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 60.00 /1 
2. บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 20.00 /1 
3. บริษัท เอนเนอรยี่ ชิโน อินเวสตเมนท จํากัด 20.00 /1 
4.  นางสาววันนิสา พ่ึงวัด 0.00 

/1 ชําระคาหุนรอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว 
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งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดวันที่ 10 มิถุนายน 2552 (วันที่จด
ทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

งบดุล (หนวย: บาท) 2552 2553  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  1,480 39,076 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 245,621 9,601,484 
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 247,101 9,640,560 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 990,000 13,921,020 
อุปกรณ - 7,677,721 
สินทรัพยไมมีตัวตน - 15,024,521 
ตนทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา 3,350,000 69,531,021 
      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,340,000 106,154,274 

รวมสินทรัพย 4,587,101 115,794,834 
เจาหนี้อื่น 3,584,500 27,679,930 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 145,000 1,116,319 

รวมหนี้สิน 3,729,500 28,796,249 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 350,000,000 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,000,000 88,250,000 
ขาดทุนสะสม (142,399) (1,251,415) 

รวมสวนของผูถือหุน 857,601 86,998,585 
 

งบกําไรขาดทุน (หนวย: บาท) 2552 2553  
ดอกเบี้ยรับ 11,121 15,632 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 26,926 
รวมรายได 11,121 42,558 
คาใชจายในการบริหาร 153,520  1,130,720 
กําไร/ (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน (142,399) (1,088,162) 
ตนทุนทางการเงิน  - 20,854 
กําไร/ (ขาดทุน) สําหรับป/งวด  (142,399) (1,109,016) 

เคอารทู 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 เคอารทูมีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท แบงออกเปนจํานวน 35,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 ดังนี้  

ชื่อ สัดสวนรอยละ 
1. บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 60.00 /1 
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ชื่อ สัดสวนรอยละ 
2. บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 20.00 /1 
3. บริษัท เอนเนอรยี่ ชิโน อินเวสตเมนท จํากัด 20.00 /1 
4.  นายนพพร ศุภพิพัฒน 0.00 

 /1 ชําระคาหุนรอยละ 25 ของมูลคาหุน 

งบการเงินตรวจสอบสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 (วันที่จด
ทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

งบดุล (หนวย: บาท) 2552 2553  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  2,850 3,928,018 
เงินใหกูยืระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน - 3,300,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 196,287 6,522,152 
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 199,137 13,750,170 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 990,000 22,343,099 
อุปกรณ - 5,179,233 
สินทรัพยไมมีตัวตน - 5,991,069 
ตนทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา 2,677,000 67,463,823 
      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,667,000 100,977,224 

รวมสินทรัพย 3,866,137 114,727,394 
เจาหนี้อื่น 2,864,390 26,100,477 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 77,500 1,165,227 

รวมหนี้สิน 2,941,890 27,265,704 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 350,000,000 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,000,000 88,250,000 
ขาดทุนสะสม (75,753) (788,310) 

รวมสวนของผูถือหุน 924,247 87,461,690 
 

งบกําไรขาดทุน (หนวย: บาท) 2552 2553  
ดอกเบี้ยรับ 8,897 24,994 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 26,926 
รวมรายได 8,897 51,920 
คาใชจายในการบริหาร 84,650 743,589 
กําไร/ (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน (75,753) (691,669) 
ตนทุนทางการเงิน  - 20,888 
กําไร/ (ขาดทุน) สําหรับป/งวด  (75,753) (712,557) 
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1.5 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทจะชําระเงินคาลงทุนในอีโอลัสจํานวนประมาณ 35,135,135 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ดวยเงินสด 
ในราคาหุนละ 37 บาท คิดเปนมูลคารวมประมาณ 1,299,999,995 บาท  

1.6 มูลคาของสินทรัพยท่ีไดมา 

หุนของอีโอลัส จํานวน 35,135,135 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวมประมาณ 1,299,999,995 
บาท โดยมีมูลคาหุนละ 37 บาท  

1.7 เกณฑท่ีใชในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

ราคาซื้อขายที่ 37 บาทตอหุนเปนราคาที่อีโอลัสกําหนดและเสนอขายแกบริษัท โดยอางอิงจากการประมาณการ
ผลตอบแทนการลงทุน เทียบกับผลตอบแทนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา  

1.8 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 

ภายหลังการเขาซื้อหุนดังกลาว นอกจากบริษัทจะไดรับประโยชนจากโครงการในฐานะผูรับเหมางานกอสราง 
และมีโอกาสในการเพิ่มประโยชนรวมกัน (Synergies) ในฐานะผูรวมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนแลว บริษัท
ก็ไดรับประโยชนในรูปของเงินปนผลซึ่งจะทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอในอนาคต 

1.9 แหลงเงินทุนที่ใช 

ในการเขาลงทุนในอีโอลัสดังกลาว บริษัทจะชําระคาจองซื้อหุนจากเงินเพิ่มทุนที่คาดวาจะไดรับจาก เงินเพิ่มทุนที่
คาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหุนแกผูถือหุนเดิม เงินจากการขายหุนซื้อคืน เงินกูยืมจากธนาคาร และกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใชในการดําเนินกิจการอื่น ๆ 
ของบริษทัตอไป  

1.10 รายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

นายประเดช กิตติอิสรานนท ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนงกรรมการในวินด เอนเนอรยี่ ซึ่งวินด เอน
เนอรยี่เปนผูถือหุนในอีโอลัสโดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 (กอนการเขาลงทุนโดยบริษัท) จึงเขาขายเปน
บุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยง ทั้งนี้ เมื่อคํานวณมูลคาของรายการดังกลาวตาม
ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันแลวขนาดของรายการมีมูลคามากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงตองจัดทํารายงานและเปดเผยการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากผูถือหุน ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
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1.11 ลักษณะและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตําแหนงในบริษัท สัดสวนการถือหุนในบริษัท 

นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการ รอยละ 4.64* 

 *การถือหุนของนายประเดช กิตติอิสรานนท และคูสมรส และหากนับการถือหุนทางออมโดยการถือหุนผาน
บริษัท ดีดีมารท จํากัด นายประเดช กิตติอิสรานนท และคูสมรส ถือหุนในบริษัทรวมทั้งสิ้นรอยละ 5.46 (คํานวณ
โดยหักหุนทุนซื้อคืน) 

1.12 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวา การเขาทํารายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอ
บริษัท เนื่องจากโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 2 และหวยบง 3 ซึ่งเปนของเฟริสและเคอารทู 
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่อีโอลัสถือหุนอยูนั้น เปนโครงการที่มีศักยภาพและสามารถจะสรางกําไรไดอยางตอเนื่อง ซึ่ง
จะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน การเขาลงทุนในอีโอลัสจึงเทากับเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจดาน
พลังงานทดแทนเพิ่มเติมดวย 

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามขอ 12 

กรรมการตรวจสอบสวนใหญมีความเห็น ดังนี้  

 การลงทุนของบริษัทในบริษัทอีโอลัส ซึ่งเปนผูทําโครงการพลังงานลม ถือเปนโอกาสที่ดีทั้งในดาน
รายได และธุรกิจใหม แตคณะกรรมการบริหารจะตองจัดการความเสี่ยงตางๆ ตามที่ ที่ปรึกษาการเงิน
อิสระไดระบุไวโดยเฉพาะเรื่องการจัดหาเงินเพื่อมาลงทุน 

 ความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไมแตกตางจากความเห็นของที่ปรึกษา
การเงินอิสระ โดยเฉพาะในเรื่องขอเสนอการลงทุนเงื่อนไขสัญญา Shareholder Agreement (ระหวาง 
WEH และ บริษัท) ความสมเหตุผลของรายการดานราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุนและการ
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ซึ่งจะเปนผลกระทบตอบริษัทในการเขาหรือไมเขาทํารายการ ความเสี่ยงของ
บริษัทดานการเงิน และธุรกิจ โรงไฟฟาพลังงานลมขนาดใหญซึ่งยังไมเคยดําเนินการมากอนในประเทศ
ไทย และสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ   ความเห็นดังกลาวขางตนเปนความเห็นที่เปน
อิสระไมมีความเกี่ยวของกับผลไดผลเสียใดๆ ทั้งสิ้นอยางไรก็ตามความเห็นนี้มิไดมีน้ําหนักความสําคัญ
เทากับ(หรือไปลบลาง)ความเห็นของคณะกรรมการ หรือดุลยพินิจผูถือหุนที่จะพิจารณาอนุมัติใหบริษัท
เขาดําเนินการหรือไม 

2. ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (Demco Public Company Limited) 
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ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จ. ปทุมธานี 10200 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107549000092 

โฮมเพจบริษัท : www.demco.co.th 

โทรศัพท : 0-2959-5811-5 

โทรสาร : 0-2959-5816 

ที่ต้ังโรงงาน : 64 หมูที่ 4 ต.บอทอง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี 15170 

ที่ต้ังคลังสินคา : 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

นายทะเบียน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูสอบบัญชี : สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด 

3. การประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจําหนายไฟฟา 
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง - สถานีไฟฟายอย โรงไฟฟาพลังงานทดแทน งาน
ระบบไฟฟาและเครื่องกล งานดานอนุรักษพลังงาน งานกอสรางเสาโทรคมนาคม งานกอสรางโครงขายการ
สื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสําหรับระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ระบบเสา
โทรคมนาคม และปายโฆษณา Bill Board ภายใตเครื่องหมายการคาเด็มโก  

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 ธุรกิจการใหบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมทุกระบบอยางครบวงจร 
(Turnkey Basis) โดยรับงานจากลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งแบบเปนผูรับเหมาโดยตรง ซึ่งบริษัทเปนผูรับ
งานตรงจากผูวาจาง หรือผูรับเหมาชวง ซึ่งบริษัทรับงานชวงตอจากผูรับงานซึ่งเปนคูสัญญากับผูรับสัมปทาน โดย
การรับงานมีทั้งจากวิธีการประมูลหรือวิธีการเสนอราคาและเจรจาตอรอง นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกับบริษัทอื่น
ทั้งในและนอกประเทศในลักษณะกิจการคารวม (Consortium) เพื่อใหมีโอกาสในการรับงาน ขยายธุรกิจและการ
เติบโตในงานแขนงใหมๆ อยูตลอดเวลา ธุรกิจการใหบริการของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะงานไดดังตอไปนี้ 

• งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟาแบบ
ครบวงจร โดยแบงเปนประเภทงานไดดังตอไปนี้ 
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 งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เปนระบบสง
กําลังไฟฟาที่รับมาจากแหลงผลิตกระแสไฟฟาประเภทตางๆ เชน เขื่อน โรงไฟฟาพลังความ
รอน โรงไฟฟาพลังความรอนรวม สงไปยังสถานีไฟฟายอยและสายสงไฟฟาแรงสูงระหวาง
สถานีไฟฟายอยตางๆ ระบบสายสงไฟฟาจะรับระดับแรงดันตั้งแต 69 เควี 115 เควี 230 เควี 
และ 500 เควี โดยระบบสายสงนี้จะอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผูประกอบการโรง
ผลิตไฟฟาประเภทผูผลิตกระแสไฟฟาอิสระรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) 
และประเภทผูผลิตกระแสไฟฟาอิสระรายยอย (Small Power Producer : SPP) และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตางเปนลูกคาของบริษัททั้งสิ้น 

 งานกอสรางสถานีไฟฟายอย (High Voltage Substation) ทําหนาที่รับพลังงานไฟฟาจากระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาเพื่อแปลงแรงดันสงตอเปนทอดๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบ
จําหนายไฟฟาเพื่อจําหนายตอไปยังผูใชไฟประเภทตางๆ 

 งานกอสรางระบบจําหนาย และระบบไฟฟาใตดิน เปนงานกอสรางปกเสาและพาดสายไฟฟา 
ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบไฟฟาแรงต่ําจากสถานีไฟฟายอยไปยังลูกคาตางๆ 
ทั่วประเทศ 

สําหรับงานระบบไฟฟาใตดินเปนงานกอสรางทอพรอมรอยสายไฟฟาแรงสูงระดับแรงดัน 22 
เควี และ 115 เควี โดยลูกคาหลักของงานสวนนี้นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แลว 
ยังมีโรงไฟฟาเอกชนประเภท IPP, SPP และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ อีกดวย 

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

• งานดานอาณัติสัญญาณ บริษัทใหบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารสัญญาณระบุ
ตําแหนงการเดินรถของรถไฟ โดยวางอุปกรณตรวจจับ และเชื่อมตออุปกรณจับสัญญาณเขากับอุปกรณ
หลักเพื่อแสดงสถานะสงกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนยกลางควบคุมการเดินรถ รวมถึงงานวาง
โครงขายสายไฟเบอรออฟติคใหกับหนวยงานภาครัฐ 

• งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกล (M&E) บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางติดตั้ง รวมทั้งการ
บํารุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ําและน้ํารอน รวมถึงระบบทอรับแรงดัน (High Pressure 
Piping) โดยบริษัทสามารถใหบริการงานระบบแบบครบวงจร 

• งานดานเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้งเสา
โครงเหล็กสําหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู
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ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) และผูที่ชนะการประมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีก
ทอดหนึ่ง  

• งานด านอนุ รักษพลังงาน  บริษัทไดขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษาด านการอนุรักษพลังงานกับ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ต้ังแตป 2546 เพื่อใหบริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง 
ออกแบบ ในการประหยัดพลังงานใหแกหนวยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

3.2 ธุรกิจงานขาย 

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

• การจําหนายอุปกรณประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม บริษัทจําหนายอุปกรณประกอบสําหรับติดตั้ง
เสาโทรคมนาคม โดยจัดเปนชุดสําเร็จสําหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self 
support tower ผูซื้อสามารถนําชุดประกอบดังกลาวไปใชในการติดตั้งไดทันที ทําใหประหยัดเวลาใน
การจัดซื้อและจัดหาจากผูจําหนายอุปกรณหลาย ๆ ราย 

• การจําหนายอุปกรณไฟฟา บริษัทจําหนายอุปกรณไฟฟาสําหรับระบบจําหนาย ระบบสายสง และสถานี
ไฟฟายอย รวมอุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดหา รวมถึงจําหนายอุปกรณยึดจับหัวเสา
ซึ่งบริษัทเปนผูผลิต ใหแกลูกคาที่เปนเจาของโครงการหรือผูไดรับคัดเลือกในโครงการตางๆ  

• การจําหนายอุปกรณวัสดุกอสราง นอกจากการเปนตัวแทนจําหนายวัสดุกอสราง ประเภทปูน คอนกรีต
สําเร็จรูป เหล็กกอสราง เหล็กรูปภัณฑ และสีประเภทตางๆ แลว บริษัทยังจําหนายวัสดุที่ใชในการ
กอสรางโยธาทุกประเภท ทั้งนั้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เปนผูรับเหมา และรานคาวัสดุ
กอสรางทั่วไป 

บริษัทสามารถแบงลักษณะลูกคาในสวนของงานบริการไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ลูกคาภาคเอกชน ไดแก โรงงาน
อุตสาหกรรม ผูผลิตไฟฟาอิสระทั้ง IPP และ SPP นิคมอุตสาหกรรม และผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน และ 
2) ลูกคาภาครัฐ ไดแก หนวยงานราชการและองคกรรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฯ การสื่อสารแหงประเทศไทย การ
รถไฟแหงประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาสัดสวนรายไดงานบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนให
อยูในระดับใกลเคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมลูกคาและเพื่อรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได
ของกิจการและระดับอัตรากําไรที่เหมาะสม 

สําหรับธุรกิจการขายสนิคาของบริษัทนั้น ที่ผานมาเปนการจําหนายสินคาใหแกลูกคาเอกชนทั้งหมด อยางไรก็ดี ในป 
2551 บริษัทมีนโยบายขยายการขายสินคาของบริษัทโดยเฉพาะเสาโครงเหล็กไปสูกลุมลูกคาในภาครัฐ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมลูกคา 
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4. โครงสรางผูถือหุนและโครงสรางการจัดการ 

4.1 รายช่ือกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

รายชื่อผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

จํานวนหุน รอยละ 
1. กลุม นาง ประพีร ปุยพันธวงศ1 108,250,605 26.34 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 27,279,271 6.64 
3. นาย กําธร กิตติอิสรานนท 23,056,473 5.61 
4. กลุม นาย ประเดช กิตติอิสรานนท2 19,065,492 4.64 
5. บริษัท ดีดี มารท จํากัด3 14,056,975 3.42 
6. น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท 11,659,023 2.84 
7.   น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท 9,867,144 2.40 
8. นาย สุวัฒน จรดล 8,477,951 2.06 
9. นาย สุกฤษฏิ์ จรดล 7,646,753 1.86 
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG 

LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG 6,488,900 1.58 
11. อื่น 177,397,951 43.17 

รวม4 410,958,938 100.00 

 หมายเหตุ: 

1. กลุมนางประพีร ปุยพันธวงศ ประกอบดวย นางประพีร ปุยพันธวงศ นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  
2. กลุมนายประเดช กิตติอิสรานนท ประกอบดวย นายประเดช กิตติอิสรานนท นางบุษยา กิตติอิสรานนท 
3. รายละเอียดโครงสรางผูถือหุนของบจก. ดีดีมารท 

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน คิดเปนรอยละ 
1. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท 539,600 19.99 
2. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท 535,600 19.84 
3. นายกําธร กิตติอิสรานนท 535,600 19.84 
4. นายประเดช กิตติอิสรานนท 328,685 12.17 
5. นางบุษยา กิตติอิสรานนท 317,195 11.75 
6. นางสาวพวงผกา ศิริรัตน 188,000 6.96 
7. นางสาววิไลลักณ เอกชนนิยม 70,900 2.63 
8. Mr.Engr Mir Laik Ali 50,000 1.85 
9. นางสาวกมลชนก มานะแกว 15,000 0.56 
10. นายเสกสรร คณารักษ 14,000 0.52 

                 4.             จํานวนหุนไมรวมหุนซื้อคืน จํานวน  32,479,900 หุน  
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4.2 รายช่ือกรรมการ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554  ประกอบดวย  

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นาง ประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ 
2. นาย พงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการ 
3. นาย ประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการ 
4. นาย สุวัฒน จรดล กรรมการ 
5. นาย ภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ 
6. นาย อาคม มานะแกว กรรมการ 
7. นาย ไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ 
8. พลเอก เธียร ชนไมตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
9. นาย สงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
10. นาย ไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
11. น.ส. ภาษิตา กิจยโภค กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4.3 รายช่ือผูบริหาร ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554  ประกอบดวย  

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการผูจัดการ 
2. นายสุวัฒน จรดล รองกรรมการผูจัดการ กํากับดูแลสายการเงิน บัญชี บุคคล และ

คลังสินคา 
3. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต รองกรรมการผูจัดการกํากับดูแลสายงานกอสราง (รักษาการ) 
4. นายอาคม มานะแกว รองกรรมการผูจัดการ กํากับดูแลสายงานการตลาด 
5. นายไพโรจน ศิริรัตน รองกรรมการผูจัดการกํากับดูแลสายงานจัดซื้อ และโรงงาน 
6. นายนายไพฑูรย กําชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
7. นายภาณุเดช หงสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสรางงานระบบ 
8. นายรักษา สารณาคมนกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสรางสถานีไฟฟา 
9. นายพิสุทธิ รัตนวิลัย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายโรงงาน 
10. นายฉัตรชัย พืชพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรมไฟฟา 
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5. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

5.1 ตารางงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย เปรียบเทียบระหวางป 2551-2553 และงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2554 

 

งบกําไรขาดทุน 

 ไตรมาส 1 ป 54 ไตรมาส 1 ป 53 2553 2552 2551 

 ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
รายไดงานบริการ 579.49 82.96 405.37 89.45 2,134.33 85.62 1,123.67 70.19 1,231.64 56.69 

รายไดจากการขาย 107.20 15.35 41.51 9.16 310.17 12.44 438.88 27.41 832.90 38.33 

รายไดจากการรับจางผลิต
และขายของ บ.ยอย 11.86 1.70 6.29 1.39 48.32 1.94 38.45 2.40 108.17 4.98 

รวมรายไดจากการขาย
และบริการ 698.55 100.00 453.17 100.00 2,492.82 100.00 1,601.00 100.00 2,172.71 100.00 

ตนทุนขายและบริการ 619.87 88.74 389.72 86.00 2,167.84 86.96 1,423.27 88.90 1,810.52 83.33 

กําไร/(ขาดทุน)ขั้นตน 78.68 11.26 63.46 14.00 324.99 13.04 177.73 11.10 362.21 16.67 

คาใชจายในการขายและ
บริหาร 51.94 7.43 44.69 9.86 207.15 8.31 172.65 10.78 174.18 8.02 

กําไรจากการดําเนินงาน 26.74 3.83 18.76 4.14 117.84 4.73 5.08 0.32 188.03 8.65 

รายไดอื่น 8.32 1.19 5.97 1.32 27.37 1.10 49.38 3.08 34.25 1.58 

กําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุน 

- -  - - - - 
2.47 0.15 

- - 

สวนเกินของสวนไดเสีย
ในมูลคาสินทรัพยสุทธิ  

- -  - - - - 16.60 1.04 15.08 0.69 

ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

- -  - - 
(13.02) (0.52) (2.56) (0.16) 

- - 

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุน
ทางการเงินและภาษี 35.06 5.02 24.73 5.46 132.19 5.30 70.97 4.43 237.36 10.92 

ตนทุนทางการเงิน 6.95 1.00 5.36 1.18 (19.44) (0.78) (23.16) (1.45) (23.65) -1.09 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3.05 0.44 7.32 1.61 (39.16) (1.57) (9.45) (0.59) (40.3) -1.85 

ขาดทุน/(กําไร) สวนที่
เปนของผูถือหุนสวนนอย (2.41) (0.34) (4.56) (1.01) 15.71 0.63 11.67 0.73 9.5 0.44 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สําหรับป 27.47 3.93 16.61 3.66 89.30 3.58 50.03 3.12 182.91 8.42 
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งบดุล 
 31 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2553 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

 ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพยหมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด 66.00 3.07 204.23 11.19 165.12 8.39 30.35 1.89 57.14 3.86 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด
ภาระผูกพัน 0.72 0.03 16.58 0.91 0.72 0.04 16.58 1.03 0.00 0.00 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-
สุทธิ 417.96 19.45 239.63 13.13 319.83 16.24 337.17 20.96 312.40 21.12 

มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียก
เก็บ 1,026.55 47.77 670.71 36.75 827.14 42.01 557.32 34.64 365.57 24.72 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.09 0.00 0.15 0.01 0.10 0.01 0.15 0.01 0.00 0.00 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 178.52 8.31 186.59 10.22 191.93 9.75 179.79 11.17 215.21 14.55 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 79.54 3.70 112.78 6.18 69.6 3.53 94.26 5.86 134.42 9.09 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,769.37 82.34 1,430.67 78.39 1,574.44 79.96 1,215.62 75.55 1,084.74 73.34 

สินทรัพยไมหมุนเวียน               

เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ภาระผูกพัน 0.80 0.04 3.68 0.20 17.65 0.90 3.68 0.23 2.65 0.18 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 49.79 2.32 37.03 2.03 40.53 2.06 33.06 2.05 0.00 0.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-
สุทธิ 285.08 13.27 306.53 16.80 290.84 14.77 309.87 19.26 325.82 22.03 

ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 10.08 0.47 11.08 0.61 11.08 0.56 11.08 0.69 11.08 0.75 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 4.55 0.21 4.46 0.24 4.33 0.22 5.54 0.34 5.24 0.35 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 29.16 1.36 31.63 1.73 30.19 1.53 30.12 1.87 49.62 3.35 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 379.45 17.66 394.42 21.61 394.63 20.04 393.35 24.45 394.4 26.66 

รวมสินทรัพย 2,148.83 100.00 1,825.08 100.00 1,969.06 100.00 1,608.96 100.00 1,479.14 100.00 

หนี้สินหมุนเวียน               

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 300.62 13.99 72.50 3.97 153.80 7.81 150.52 9.35 103.12 6.97 

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 352.93 16.42 187.74 10.29 265.04 13.46 218.35 13.57 283.88 19.19 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 139.00 6.47 110.22 6.04 179.22 9.10 180.34 11.21 90.00 6.08 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวของกัน 0.00 0.00 4.08 0.22 8.49 0.43 3.55 0.22 2.61 0.18 
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 31 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2553 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

 ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

38.52 1.79 45.51 2.49 26.13 1.33 29.34 1.82 40.07 2.71 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 250.72 11.67 331.34 18.15 255.27 12.96 243.36 15.13 162.16 10.96 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,081.79 50.34 751.39 41.17 887.95 45.10 825.45 51.30 689.07 46.59 

หนี้สินไมหมุนเวียน               

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 27.27 1.27 37.36 2.05 26.11 1.33 38.87 2.42 53.30 3.60 

หนี้สินตามสัญญาเชาทาง
การเงิน-สุทธิ 3.42 0.16 5.90 0.32 4.58 0.23 4.14 0.26 5.38 0.36 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 33.42 1.56 0.00 0.00 - - - - - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 64.11 2.98 43.25 2.37 30.69 1.56 43.01 2.67 58.68 3.97 

รวมหนี้สิน 1,145.90 53.33 794.65 43.54 918.65 46.65 868.46 53.98 747.75 50.55 

สวนของผูถือหุน               

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 443.39 20.63 393.24 21.55 435.46 22.12 304.60 18.93 302.35 20.44 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 469.36 21.84 390.34 21.39 455.87 23.15 144.65 8.99 137.90 9.32 

เงินรับลวงหนาคาหุน 0.12 0.01 0.00 0.00 21.42 1.09 0.46 0.03 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 236.82 11.02 0.21 0.01 240.92 12.24 254.15 15.80 216.21 14.62 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัท
ใหญ 1,149.69 53.50 783.79 42.95 1,153.67 58.59 703.85 43.75 656.46 44.38 

หัก หุนทุนซื้อคืน (165.16) (7.69) 0.00 0.00 (124.19) (6.31) 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัท
ใหญ-สุทธิ 984.53 45.82 783.79 42.95 1,029.48 52.28 703.85 43.75 656.46 44.38 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18.40 0.86 32.09 1.76 20.94 1.06 36.65 2.28 74.92 5.07 

รวมสวนของผูถือหุน 1,002.93 46.67 815.88 44.70 1,050.42 53.35 740.50 46.02 731.38 49.45 

 

5.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

งบกําไรขาดทุน 

รายได 

 ธุรกิจบริการ 

ใน ป 2552บริษัทมีรายไดจากการบริการทั้งสิ้น 1,123.67 ลานบาทลดลงจากป 2551ซึ่งบริษัทมีรายได
จากการบริการจํานวน 1,231.64 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 8.77 เนื่องจากสภาวะวิกฤตทางการเงิน ทํา
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ใหเกิดการชะลอตัวในการลงทุนของภาคเอกชน ประกอบกับเปนชวงที่บริษัทปดงานโครงการเดิม
ในชวงครึ่งปแรก และเริ่มงานโครงการใหมทําใหการรับรูรายไดเปนสวนของงานอนุมัติแบบกอสราง
และงานโยธา ซึ่งเปนสวนนอยของโครงการ  

สําหรับ ป 2553 บริษัทมีรายได จากการบริการทั้งสิ้น 2,134.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 
89.94 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงานบริการในภาครัฐที่เปนโครงการขนาดใหญ 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 รอยละ 42.95 เนื่องจากการ
รับรูรายไดจากการดําเนินการโครงการพลังงานลมหวยบง 2 และ 3  

 ธุรกิจการขาย 

สําหรับป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 438.88 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 47.31 โดย
แยกเปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กรอยละ 43.78 และจําหนายวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา
รอยละ 56.22 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของรายไดเกิดจากจากการที่กลุมลูกคาเสาโทรคมนาคมชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอความชัดเจนของการประมูลใบอนุญาต 3G สงผลใหรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็ก
ลดลงรอยละ 63.87 สวนรายไดจากงานขายวัสดุอุปกรณกอสรางและอุปกรณไฟฟา ลดลงรอยละ 18.04 
เนื่องจากบริษัทเพิ่มความรัดกุมในการใหเครดิตกับลูกคาเพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทจะไดรับจากการขาย
สินคาใหลูกคารายยอย 

สําหรับรายไดงานขายในป 2553 มีมูลคาเทากับ 310.17 ลานบาท ลดลงจากป 2552 รอยละ 29.33 แยก
เปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กรอยละ 52.85 และงานจําหนายวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา
รอยละ 47.15 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของรายไดยังคงเกิดจากการที่กลุมลูกคาเสาโทรคมนาคมชะลอการ
ลงทุน ทําใหรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กลดลงรอยละ 14.67 สวนรายไดจากงานขายวัสดุ
อุปกรณกอสรางและอุปกรณไฟฟาลดลงรอยละ 40.74 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะการเมือง 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 จํานวน 65.69 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทสามารถจําหนายเสาโครงเหล็กไดเพิ่มสูงขึ้น 

 ธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน 

สําหรับธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน ของ เด็มโกอินดัสตรี (บริษัทยอย) ยัง
อยูในชวงเริ่มธุรกิจ และไดรับผลกระทบจากปญหากรณมีาบตาพุดจึงบริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจ
ดังกลาวในระหวางป 2551 – 2553 และ ไตรมาส 1 ป 2554 เพียงเล็กนอย ไมเกินกวารอยละ 5.00 ของ
รายไดรวม 

 รายไดอื่น 

สําหรับในป 2551 – 2552 บริษัทมีการเขาซื้อหุนใน เด็มโกอินดัสตรี จํานวนรอยละ 45.00 และ 20.00 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด ของเด็มโกอินดัสตรี ซึ่งราคาที่บริษัทจายซื้อนั้นต่ํากวามูลคา
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ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ จึงทําใหบริษัทรับรูรายไดจากสวนเกินของสวนไดเสียในมูลคาสินทรัพย
สุทธิ สูงกวาตนทุนจํานวน 15.08 และ 16.60 ลานบาท ตามลําดับ 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ 179.76ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.42 และในป 255 บริษัทกําไร
สุทธิ 50.03 ลานบาทคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.12 คิดเปนลดลงรอยละ 72.64 เนื่องจากการขาดทุนจากการ
ดําเนินธุรกิจเหล็กเสน (Trading) ในชวงครึ่งป 2551 สืบเนื่องมาจากราคาเหล็กที่มีความผันผวนสูง อีกทั้งบริษัทมี
ตนทุนหลักคงที่ เมื่อบริษัทมีรายไดลดลงในป 2552 สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง  

สําหรับ ป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 89.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 78.49 โดยมีสาเหตุหลักจาก
บริษัทมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ตนทุนสวนใหญของบริษัทเปนตนทุนคงที่ 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 จากการรับรูรายไดที่เพิ่ม
สูงขึ้น  

งบดุล 

สินทรัพย 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2551  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,479.14 ลานบาท  โดยสินทรัพยหลักคือ ลูกหนี้
การคาและตั๋วเงินรับ จํานวน 312.40 ลานบาท มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ จํานวน 365.57 ลานบาท สินคา
คงเหลือ จํานวน 215.21 ลานบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 325.82 ลานบาท  

ณ สิ้นป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 1,608.96 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณ
รอยละ 8.77 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ รอยละ 48.41 เนื่องจากอยู
ระหวางการตรวจรับงานของบริษัทในกลุม บมจ. ปตท. และ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

ณ สิ้นป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 1,969.06 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากป 2552 ประมาณ
รอยละ 22.38 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บเนื่องจากอยูในขั้นตอนการ
ตรวจรับงานของภาครัฐ 

ณ สิ้น ไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 2,148.83 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากป 2553 
ประมาณรอยละ 9.13 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บเนื่องจากโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานลม หวยบง 2 และ หวยบง 3 
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หนี้สิน 

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 747.75 ลานบาท โดยมีหนี้สินหลักคือ เงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 103.12 ลานบาท เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายจํานวน 283.88 ลานบาท เงิน
กูยืมระยะสั้นอื่นจํานวน 90.00 ลานบาท และ เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 93.37 ลานบาท  

ในป 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเปน 868.46 ลานบาท และ 918.65 ลานบาท จากการ
ออกตั๋ว B/E เพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ การรับเงินมัดจําลวงหนาเพื่อใชในการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั 

ณ 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเปน 1,145.90 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการกูยืม
เงินระยะสั้นจากธนาคารเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสวนผูถือหุนเทากับ 731.38 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว จํานวน 302.35 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนจํานวน 137.90 ลานบาท กําไรสะสม จํานวน 14.62 ลานบาท 
และ สวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 74.92 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 740.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2551 รอยละ 1.25 
โดยมีสาเหตุจากเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทจํานวน 9.00 ลานบาท โดยแบงเปนการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 2.25ลานบาท
และ สวนเกินมูลคาหุน 6.75 ลานบาท 

สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,050.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 รอยละ 41.85 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
(DEMCO-W1, DEMCO-W2) จํานวน 442.08 ลานบาท โดยแบงเปนการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
จํานวน 130.86 ลานบาทและ สวนเกินมูลคาหุน 311.22 ลานบาท 

สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,002.93 ลานบาท ลดลงจาก สิ้นป 2553 โดยมี
สาเหตุจากการซื้อหุนคืนเพิ่มเติมเพื่อการบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกิน มูลคา 40.97 ลานบาท ทําให 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีหุนสามัญซื้อคืนจํานวน 32.48 ลานหุน ราคาทุนรวม 165.16 ลานบาท 

6. หนี้สินทางการเงินและภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมเทากับ 
1,444.98 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

รายการ มูลคา (ลานบาท) 
1. Letter of Credit (L/C) 162 
2. หนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) 1,215 
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3. ต๋ัวสัญญาใชเงิน (ต๋ัวอาวัล) 67 
รวม 1,445 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศคิดดังนี้; 1 ดอลลาห สหรัฐ = 30 บาท, 1 ยูโร = 43 บาท, 1 เยน = 
0.3 บาท 

7. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ 

- ไมมี 
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8. รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจก.  เด็มโก อินดัสตรี่ส  
ดําเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็ก
สําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ,ผลิตและจําหนายภาชนะรับแรงดัน ที่ใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม,โรงไฟฟาและ
โรงงานปโตรเคมี      
                                                                              
 
ที่ตั้งสํานักงาน : 494 หมูที่ 7 ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
มีความสัมพันธกับบริษัทดังนี้            
บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จํากัด  ซึ่งเปนบริษัท
ยอย บริษัท เด็มโก จํากัด(มหาชน) เปนผูถือหุน 
(สัดสวน 65 %) 
 
 
 
 

เงินใหกูยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม 
 
ขายสินคา  
 

34,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,699,691.76 
 

21,445,631.34 
 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

649,726.04 
 

21,347.00 
 

- เงินใหกูยืม 5,000,000.00บาทสัญญาเลขที่ 004/52 เริ่มกูวันที่ 22 
ธันวาคม 2552 ชําระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.75 ตอป 

-  เงินใหกูยืม 10,000,000.00 บาท สัญญาเลขที่ 001/53 เริ่มกู วันที่ 25 
กุมภาพันธ 2553   ชําระเมื่อทวงถาม  อัตราดอกเบี้ย รอยละ 7.75 ตอ
ป 

-  เงินใหกูยืม 10,000,000.00 บาท สัญญาเลขที่ 002/53 เริ่มกู วันที่ 17  
พฤษภาคม 2553 ชําระภายในวันที่ เมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 7.75 ตอป 

-  เงินใหกูยืม 3,000,000.00 บาท สัญญาเลขที่ 003/53 เริ่มกู วันที่ 27  
สิงหาคม 2553 ชําระเมื่อทวงถาม  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.75 ตอป 

-  เงินใหกูยืม 3 ,000,000.00 บาท สัญญาเลขที่ 004/53 เริ่มกู วันที่ 24 
กันยายน  2553 ชําระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.75 ตอป 

- เงินใหกูยืม 3 ,000,000.00 บาท สัญญาเลขที่ 005/53 เริ่มกู วันที่ 14  
ตุลาคม  2553 ชําระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.75 ตอป 

 
บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกูยืมจากธนาคาร 
เปนรายไดขายสินคา 
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาจางออกแบบ,จัดหา
ติดตั้ง ระบบไฟฟา,ระบบ
เครื่องกล,ถังภาชนะรับ
แรงดันรวมถึงการตรวจ
ทดสอบควบคุมคุณภาพ 
- งาน Bangkok Green  
&Zenith Green 
- งาน Refurbished Work 
/ ปตท. 
- TPV System project /
บมจ.ไทยอินดัสเตรียล
แกส 
 
ดําเนินการกอสราง 
Platform สําหรับ
โครงการ 
PTTUT/PTTPE Pipeline 
Distribution Package4 
Additional work of 
Tubing routing and UG 

 
 
 
 
 
 

229,500.00 
 

5,549,000.00 
 

3,300,000.00 
 
 
 

-0- 
 
 
 
 

-0- 
 

 
 
 
 
 
 

-0- 
 

-0- 
 

-0- 
 
 
 

9,600,000.00 
 
 
 
 

95,000.00 
 

 
 
เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

 
เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

 
 
 

เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
 

เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
 

เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conduit at MIGP  
 
 
Additional work of  SS 
pipe fit and welding 
Consumable and tools 
RT work 
 
รับจางดําเนินการสวน 
Engineering สําหรับ 
E&I,จัดหาวัสดุ,อุปกรณ
ตามขอบเขตงานและ
ติดตั้ง,สอบเทียบอุปกรณ 
Instrument พรอม
ทดสอบระบบ งาน
โครงการ E&I 
Contractor Service for 
Refurbished Work ของ 
บมจ.ปตท.  
คาเชารถเครน และ
อุปกรณนั่งราน 

 
 
 

-0- 
 
 
 
 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

917,817.43 
 

 
 
 

91,775.00 
 
 
 
 

999,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 

 
 
 
 
เปนคาจางงานโครงการและเปนคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนคาใชจายและ คิดคาบริการในราคาตลาดทั่วไป 
 
เปนคาใชจายและ คิดคาบริการในราคาตลาดทั่วไป 

 
เปนคาใชจายและ คิดคาบริการในราคาตลาดทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
บจก.  วิน เอนเนอรยี โฮลดิ้ง  
ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการโดยผลิตพลังงาน
ลม  
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
มีความสัมพันธกับบริษัทดังนี้ 
มีกรรมการ บมจ.เด็มโก ถือหุน 2,500,000 หุน    
 คิดเปนรอยละ 5% 
 
 
 

คาเชารถ Hino ทะเบียน 
84-6892 
คาที่ปรึกษาระบบ
คุณภาพ 
ซื้อ H-BEAM และ 
วัสดุโรงงาน 
 
 
ขายสินคาประเภทเสาวัด
ลม 5 รายการ และ  
TOP MOUNTING 
BOOM  2 รายการ 
 
รับจางทําฐานรากรับเสา, 
งานติดตั้งพรอมทาสี, 
งานติดตั้งระบบกราวด
ลอฟา และชุด O.B.Light 
แบบ Sola, ยายเสาวัด
แรงลม 
งานรวมพัฒนาโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟาดวย

-0- 
 

73,500.00 
 

367,620.00 
 
 
 

4,008,062.60 
 
 
 
 

3,987,442.51 
 
 
 
 
 

       35,000,000.00 
 

90,000.00 
 

36,750.00 
 

-0- 
 
 
 

-0- 
 
 
 
 

31,573.20 
 
 
 
 
 
 

-0- 

ซื้อสินคา 
บริษัท เด็มโก อินดัสตรีส จํากัด คิดคาสินคาในราคาตลาดทั่วไป 
 
 
เปนรายไดขายสินคา  
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
เปนรายไดงานบริการ 
บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 

 
 
 

 
 
เปนรายไดงานบริการ 
บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
เปนรายไดงานบริการ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บจก.  ซัลเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอรปอเรชั่น  
ที่ตั้งสํานักงาน :  ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทถือหุน   9.145 ลานหุน   คิดเปนรอยละ 
9.62% 
 
 
บจก.  รีนิวเอเบิล เอนเนอยี่ คอรปอเรชั่น  
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว

พลังงานลม 
 
งานสํารวจชั้นดิน 1 จุด 
พรอมผลทดสอบ
(ตําแหนงเสาวัดแรงลม 
ต.กฤษณา) 
 
ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
 
กอสราง Balance of  
Plant (BOP) สําหรับ
โรงไฟฟาพลังงานลมเขา
คอ 
 
 
 
 
 
ขายสินคา 

 
 

-0- 
 
 
 
 

262,500.00 
 
 
 

14,345,920.09 
 
 
 
 
 
 
 

15,000.00 
 

 
 
 

16,000.00 
 
 
 
 

652,500.00 
 
 
 

35,988,160.52 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นเสนอขอขายไฟฟา 
จํานวน 3 ฉบับ  
 
 
เปนรายไดงานบริการ 
บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
เปนรายไดขายสินคา 
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง  
 
บจก.ไทยแองเกิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) 
12/555 หมู 15 อาคารกุหลาบ ชั้น6 ถ.บางนา-
ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540 มีความสัมพันธรวมกัน โดยมีกรรมการ 
บจก.ไทยแองเกิ้ล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) 
เปนกรรมการในบริษัทยอย 
 
บจก. เค อาร ทู  
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่ง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 
ถือหุนโดยตรงและโดยออมรวม 80% 
 

 
 
 
 
 
 
ขายสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
กอสราง Balance of  
Plant (BOP) สําหรับ
โรงไฟฟาพลังงานลม 
เวสทหวยบง 2 
 
ขายสินคาประเภท TOP 
MOUNTING  

 
 
 
 
 

537,567.38 
 
 
 
 
 
 
 

52,240,198.08 
 
 
 
 

73,000.00 
 

135,000.00 

 
 
 
 
 
 

43,200.00 
 
 
 
 
 
 
 

69,955,314.77 
 
 
 
 

-0- 
 

 
 
เปนรายไดขายสินคา 
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
เปนรายไดงานบริการ 
บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
เปนรายไดขายสินคา 
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นเสนอขอขายไฟฟา  
จํานวน 1 ฉบับ   
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจก. เฟรส โคราช วินด  
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่ง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด 
ถือหุนโดยตรงและโดยออมรวม 80% 
 
 
บจก. เค.อาร ทู & บจก.เฟรส โคราช วินด  
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บจก. วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง  
บจก.เค.อาร.วัน 
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
 
กอสราง Balance of  
Plant (BOP) สําหรับ
โรงไฟฟาพลังงานลม 
เวสทหวยบง 3  
 
ขายสินคา 
 
 
ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
งานสนับสนุนการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานลมโครงการ
เวสต หวยบง  
 
 

 
 
 

53,033,832.59 
 
 
 
 

52,000.00 
 
 

-0- 
 
 

38,887,500.24 
 
 
 
 
 

135,000.00 

202,500.00 
 
 
 

50,156,027.72 
 
 
 
 

-0- 
 
 

165,625.00 
 
 

-0- 
 
 
 
 
 

เปนรายไดงานบริการ 
บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
เปนรายไดขายสินคา 
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นเสนอขอขายไฟฟา  
จํานวน 2 ฉบับ   
 
เปนรายไดงานบริการ 
บริษัทคิดคาบริการในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
 
 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นซองขอขายไฟฟา 
จาํนวน 1 ฉบับ  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทในเครือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่ง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด
ถือหุนสัดสวน 99.997%  
 
บจก.เทพารักษ 
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่ง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด
ถือหุนสัดสวน 99.997% 
 
 
บจก.อีสต หวยบง วินด 
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่ง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด

ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

135,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135,000.00 

270,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นซองขอขายไฟฟา 
จํานวน 1 ฉบับ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นซองขอขายไฟฟา 
จํานวน 1 ฉบับ  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ถือหุนสัดสวน 99.997%  
 
 
บจก.วะตะแบก วินด 
ที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น 27 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาว
เวอร ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทในเครือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง  
ซึ่ง บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัดถือหุน
สัดสวน 99.997%  
 
คุณสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ 
 
ที่อยู 21/36 หมูที่ 2 ต. ชางเผือก อ.เมือง
เชียงใหม  จ.เชียงใหม 
 
มีความสัมพันธกับบริษัทดังนี้ 
-  คุณสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ  เปนผูถือหุน          
สัดสวน   6.69 % ของบมจ. เด็มโก และเปน
สามีของคุณประพีร ปุยพันธวงศ     กรรมการ

ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขายสินคา TOP 
MOUNTING BOOM 
 
 
ลูกหนี้อื่น 
คาธรรมเนียมธนาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 

37,500.00 
 
 
 
 
 

360,000.00 

202,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 
 
 

75,000.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เปนรายไดขายสินคา  
บริษัทคิดคาสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป 
 
 
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกันการยื่นซองขอขายไฟฟา 
จํานวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
คุณสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ เคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา กอรปกับเปนผูมีความรูความสามารถ ในดาน
เทคนิคของระบบไฟฟา บริษัทจึงเรียนเชิญมาเปนที่ปรึกษา  เพื่อดําเนินการ
วางแผนดานการตลาด แนะนําลูกคาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคของ



 

 32

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความสัมพันธ 

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ 

ป 2553 
ไตรมาส 1 
ป 2554 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

และผูถือหุนสัดสวน  
19.65 % ของ บมจ. เด็มโก    
 

- คาที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

90,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบไฟฟา 
 
โดยบริษัทไดทําสัญญาวาจางคุณสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ  เปนที่ปรึกษาของ
บริษัท โดยสัญญาวาจางมีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดคาจาง
ดังนี้ 
มกราคม - มิถุนายน 2553 และ กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 เดือนละ 30,000 
บาท 
มกราคม - มิถุนายน 2554  เดือนละ 30,000 บาทรายละเอียดตามสัญญาจาง
ที่แนบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจาก คุณสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ เคยดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับงานระบบไฟฟา ดังนั้น จึงเปนผูมี
ความรูความสามารถ ในดานเทคนิคของระบบไฟฟารวมถึงการวางแผน
การตลาดและการแนะนําลูกคาใหกับบริษัท 
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9. ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน (ถามี) 

- ไมมี - 

10. สรุปสาระของสัญญา 

สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญในชวง 2 ปที่ผานมาของบริษัท มีดังนี้ 

(1) สัญญารวมดําเนินงาน เด็มโก กับ มัทธวรัตน 

คูสัญญา บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท มัทธวรัตน จํากัด 

วันที่ทําสัญญา วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 

วัตถุประสงค ประมูลงาน กับกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ในโครงการจาง
ปรับปรุงสถานีสื่อสารผานดาวเทียม จํานวน 1 งาน 

สัดสวนงาน สําหรับโครงการมูลคา 3.30 ลานบาท โดยบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)เปนผูสราง
งานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ พรอมควบคุมภาพใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งสงมอบ
งานตอผูวาจาง ซึ่งคิดเปนเนื้องานทั้งสิ้น 100 % ของมูลคางานตามสัญญา และ บริษัท 
มัทธวรัตน  จํากัด  เปนที่ปรึกษาในการสรางงานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดงานของบริษัทฯ 

-  บริษัทเปนผูลงนามในเอกสารการประมูล ยื่นเอกสารการประมูลเสนอราคา  

-  ตอรองราคา หรือจัดทําสัญญา รวมท้ังสามารถลงนาม มอบอํานาจในการตาง ๆ
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในการประมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตตนจนแลว
เสร็จ 

- บริษัทเปนผูจัดหา วัสดุ - อุปกรณและสนับสนุนดานการเงินทุกประการ พรอม
จัดหาหนังสือค้ําประกันทุกประเภท รับผิดชอบ ออกแบบ ติดตั้งสรางงาน ต้ังแต
ตนจนแลวเสร็จ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งสง
มอบงานตอ "ผูวาจาง" และเปนผูออกเอกสารการรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี/ใบสงสินคา และเอกสารอื่นๆ ทั้งปวง ตามระเบียบของกรมสรรพากรตอผู
วาจางแตเพียงผูเดียว ต้ังแตตนจนแลวเสร็จ 

รายละเอียดงานของ บริษัท มัทธวรัตน จํากัด  

- เปนที่ปรึกษาและรวมสรางงานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ 
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ความรับผิดชอบ กลุมรวมคาทั้งสองฝายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบรวมกันและแทน 

กันตอ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ในการดําเนินงานตาม
ประกวดราคาครั้งนี้ 

ขอตกลงดานการเงิน - กลุมรวมคาตกลงให บริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการรับเงินคาจางจํานวน100 %
ของมูลคางานตามสัญญา จากผูวาจางแตเพียงผูเดียวและเปนผูมีอํานาจในการ
บริหาร การเงินของกลุมรวมคาในโครงการดังกลาว 

การยกเลิกสัญญา - คูสัญญามีความเห็นรวมกันในการยกเลิกสัญญากอนการยื่นประมูลโครงการนี้ 

- หากกิจการของธุรกิจในขอตกลง ไดรับการจายเงินทั้งหมดจากเจาของงาน และ
ทรัพยสินหรือการเรียกรองสิทธิหรือความรับผิดชอบทั้งปวงไดรับการปฎิบัติ
อยางถูกตองโดยผูรวมคาทั้งสองแลว 

 
(2) สัญญารวมดําเนินงาน เด็มโก กับ เน็ทพลัส 

คูสัญญา บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เน็ทพลัส ซอฟทแวร จํากัด 

วันที่ทําสัญญา วันที่ 22 กันยายน 2553  

วัตถุประสงค ประมูลงาน กับ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในโครงการ
ซื้อขายอุปกรณในการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต สําหรับ
ชวยปฏิบัติงานดานสิทธิแหงทาง จํานวน 1 ระบบ 

สัดสวนงาน สําหรับโครงการมูลคา 2.69 ลานบาท โดยบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)เปนผูสราง
งานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ พรอมควบคุมภาพใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งสงมอบ
งานตอผูวาจาง ซึ่งคิดเปนเนื้องานทั้งสิ้น 100 % ของมูลคางานตามสัญญา และ บริษัท 
เน็ทพลัส ซอฟทแวร จํากัด เปนที่ปรึกษาในการสรางงานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดงานของบริษัทฯ 

- บริษัทเปนผูลงนามในเอกสารการประมูล ยื่นเอกสารการประมูลเสนอราคา  

- ตอรองราคา หรือจัดทําสัญญา รวมท้ังสามารถลงนาม มอบอํานาจในการตาง ๆ
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในการประมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตตนจนแลว
เสร็จ 

- บริษัทเปนผูจัดหา วัสดุ - อุปกรณและสนับสนุนดานการเงินทุกประการ พรอม
จัดหาหนังสือค้ําประกันทุกประเภท รับผิดชอบ ออกแบบ ติดตั้งสรางงาน ต้ังแต
ตนจนแลวเสร็จ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งสง
มอบงานตอ "ผูวาจาง" และเปนผูออกเอกสารการรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี/ใบสงสินคา และเอกสารอื่นๆ ทั้งปวง ตามระเบียบของกรมสรรพากรตอผู
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วาจางแตเพียงผูเดียว ต้ังแตตนจนแลวเสร็จ 

รายละเอียดงานของบริษัท เน็ทพลัส ซอฟทแวร จํากัด  

- เปนที่ปรึกษาและรวมสรางงานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ 

ความรับผิดชอบ กลุมรวมคาทั้งสองฝายยินยอมที่จะมีภาระผูกพัน และรับผิดชอบรวมกันและแทนกัน
ในการดําเนินงานตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
กําหนดจนแลวเสร็จสมบูรณ 

ขอตกลงดานการเงิน - กลุมรวมคาตกลงให บริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการรับเงินคาจางจํานวน100 %
ของมูลคางานตามสัญญา จากผูวาจางแตเพียงผูเดียวและเปนผูมีอํานาจในการ
บริหารการเงินของกลุมรวมคาในโครงการดังกลาว 

การยกเลิกสัญญา - คูสัญญามีความเห็นรวมกันในการยกเลิกสัญญากอนการยื่นประมูลโครงการนี้ 

- หากกิจการของธุรกิจในขอตกลง ไดรับการจายเงินทั้งหมดจากเจาของงาน และ
ทรัพยสินหรือการเรียกรองสิทธิหรือความรับผิดชอบทั้งปวงไดรับการปฎิบัติ
อยางถูกตองโดยผูรวมคาทั้งสองแลว 

 
(3) สัญญารวมดําเนินงาน เด็มโก กับ พวงเพชรการไฟฟา 

คูสัญญา บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท พวงเพชรการไฟฟา จํากัด 

วันที่ทําสัญญา วันที่ 22 กันยายน 2553 

วัตถุประสงค ประมูลงาน กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในโครงการจางเหมาสรางขายสาย 
เคเบิลทองแดง และขายสายสื่อสัญญาณ (OFC) จํานวน 5 แหง (ชุมสาย ม.ศรีวิชัย ทุง
ใหญ, ชุมสายสะพานยาว, ชุมสายปากนคร, ชุมสายสามแยกสวนผัก และชุมสายบาน
ตาล(วัดโหนด) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สัดสวนงาน สําหรับโครงการมูลคา 6.93 ลานบาท โดยบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)เปนผูสราง
งานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ พรอมควบคุมภาพใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งสงมอบ
งานตอผูวาจาง ซึ่งคิดเปนเนื้องานทั้งสิ้น 100 % ของมูลคางานตามสัญญา และ บริษัท 
พวงเพชรการไฟฟา จํากัด เปนที่ปรึกษาในการสรางงานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดงานของบริษัทฯ 

- บริษัทเปนผูลงนามในเอกสารการประมูล ยื่นเอกสารการประมูลเสนอราคา  

- ตอรองราคา หรือจัดทําสัญญา รวมท้ังสามารถลงนาม มอบอํานาจในการตาง ๆ
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในการประมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตตนจนแลว
เสร็จ 

- บริษัทเปนผูจัดหา วัสดุ - อุปกรณและสนับสนุนดานการเงินทุกประการ พรอม
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จัดหาหนังสือค้ําประกันทุกประเภท รับผิดชอบ ออกแบบ ติดตั้งสรางงาน ต้ังแต
ตนจนแลวเสร็จ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้งสง
มอบงานตอ "ผูวาจาง" และเปนผูออกเอกสารการรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี/ใบสงสินคา และเอกสารอื่นๆ ทั้งปวง ตามระเบียบของกรมสรรพากรตอผู
วาจางแตเพียงผูเดียว ต้ังแตตนจนแลวเสร็จ 

รายละเอียดงานของ บริษัท พวงเพชรการไฟฟา จํากัด  

- เปนที่ปรึกษาและรวมสรางงานตั้งแตตนจนแลวเสร็จ 

ความรับผิดชอบ กลุมรวมคาทั้งสองฝายยินยอมที่จะมีภาระผูกพัน และรับผิดชอบรวมกันและแทนกัน
ในการดําเนินงานตามที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กําหนดจนแลวเสร็จสมบูรณ 

ขอตกลงดานการเงิน - กลุมรวมคาตกลงให บริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการรับเงินคาจางจํานวน100 %
ของมูลคางานตามสัญญา จากผูวาจางแตเพียงผูเดียวและเปนผูมีอํานาจในการ
บริหารการเงินของกลุมรวมคาในโครงการดังกลาว 

การยกเลิกสัญญา - คูสัญญามีความเห็นรวมกันในการยกเลิกสัญญากอนการยื่นประมูลในโครงการนี้ 

- หากกิจการของธุรกิจในขอตกลง ไดรับการจายเงินทั้งหมดจากเจาของงาน และ
ทรัพยสินหรือการเรียกรองสิทธิหรือความรับผิดชอบทั้งปวงไดรับการปฎิบัติ
อยางถูกตองโดยผูรวมคาทั้งสองแลว 

 

(4) รางสัญญาจองซื้อหุน ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 

คูสัญญา อีโอลัส กับ เด็มโก 

ขอตกลง เด็มโกตกลงซื้อหุน 1 หุนจากวินด เอนเนอรยี่ และจองซื้อหุนเพิ่มทุนในอีโอลัส จํานวน 
35,135,135 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 37 บาท รวมเปนเงิน 
1,299,999,995 บาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 27 ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว ณ วันที่รายการเสร็จสมบูรณ (Completion Date)  

เงื่อนไขการทํา
รายการ 

- คณะกรรมการและผูถือหุนของอีโอลัสอนุมัติการซื้อขายหุนและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ 

- เด็มโกซื้อหุน 1 หุนจากวินด เอนเนอรยี่หรือผูถือหุนรายอื่นในอีโอลัส 

- อีโอลัสเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420,000,000 บาทเปน 1,301,351,350 บาท 

(5) รางสัญญาระหวางผูถือหุนของอีโอลัส ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 
คูสัญญา วินด เอนเนอรยี่ กับ เด็มโก  
วันที่สัญญามีผล วันที่วินด เอนเนอรยี่และเด็มโกเปนผูถือหุนในอีโอลัส 
การประกอบธุรกิจ
ของ  

อีโอลัสประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทผูดําเนินโครงการ (เฟรส และเคอารทู) 
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การแตงตั้งกรรมการ
และกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

- วินด เอนเนอรยี่ มีสิทธิแตงตั้งกรรมการ 3 คน และเด็มโกมีสิทธิแตงตั้งกรรมการ 1 
คน 

- สิทธิของผูถือหุนในการเสนอกรรมการขึ้นกับสัดสวนการถือหุน ดังนี้ :  
* ผูถือหุนที่ถือหุนในสัดสวนทุกรอยละ 25 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัสจะมีสิทธิ

เสนอกรรมการได 1 คน 
* ผูถือหุนที่ถือหุนในสัดสวนต่ํากวารอยละ 25 ไมมีสิทธิเสนอกรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามประกอบดวยกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของ
วินด เอนเนอรยี่ ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท หรือกรรมการหนึ่งคนซึ่ง
เปนตัวแทนของวินด เอนเนอรยี่ลงนามรวมกับกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของเด็มโก
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอสงวนสิทธิ  
(Reserved Matters) 

- กอนที่เด็มโกชําระคาหุนครบถวนตามสัญญาจองซื้อหุน (Share Subscription 
Agreement) การดําเนินการของอีโอลัสดังตอไปน้ีตองไดรับมติอนุมัติเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 95 ของทุนจด
ทะเบียนของอีโอลัส 
* การลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
* การลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจใดๆ นอกเหนือจากในเฟรส และเคอารทู 
* การขาย การกอภาระผูกพัน การจํานอง หรือค้ําประกันสินทรัพยใดๆ ของอี

โอลัส ที่มูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
* การเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันที่มีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
* การกูยืม การใหกูยืมหรือการค้ําประกันโดยอีโอลัสกรณีเกินกวา 10 ลานบาท 
* การชําระคาใชจายใดๆ โดยอีโอลัสที่มีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
* การเขารวมลงทุน (Joint Venture) หรือการควบรวมกิจการโดยอีโอลัส 

- หลังจากเด็มโกชําระคาหุนครบถวนตามสัญญาจองซื้อหุน การดําเนินการของอี
โอลัสดังตอไปนี้ ตองไดรับมติอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูถือหุนที่ถือหุน
รวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของอีโอลัส   
* การลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจใดๆ นอกเหนือจากในเฟรส และเคอารทู 
* การเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันที่มีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
* การกูยืม การใหกูยืมหรือการค้ําประกันโดยอีโอลัสกรณีเกินกวา 10 ลานบาท 
* การชําระคาใชจายใดๆ โดยอีโอลัสที่มีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 

- หลังจากเด็มโกชําระคาหุนครบถวนตามสัญญาจองซื้อหุน การดําเนินการของอี
โอลัสดังตอไปนี้ ตองไดรับมติอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูถือหุนที่ถือหุน
รวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของอีโอลัส   
* การลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
* การเขารวมลงทุน (Joint Venture) หรือการควบรวมกิจการโดยอีโอลัส 

การขายหุน 1. วินด เอนเนอรยี่มีสิทธิ (Option) ที่จะซื้อหุนที่เด็มโกถือในอีโอลัสสัดสวน รอยละ 
2.00 ของหุนทั้งหมด ณ วันใชสิทธิ (Option Share) ในราคาซื้อรวม 120 ลานบาท 
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โดยวันใชสิทธิคือวันใดๆ หลังจากวัน COD ของทั้ง 2 โครงการ และกอนวันแรก
ของการจายเงินปนผลโดยโครงการใดโครงการหนึ่ง  

2. หากเด็มโกเสนอขายหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือบางสวน (DEMCO Sale Share) ใหแก 
วินด เอนเนอรยี่ แตวินด เอนเนอรยี่ไมใชสิทธิซื้อหุนดังกลาว วินด เอนเนอรยี่จะ
รับผิดชอบในการหาผูลงทุนมาซื้อหุนดังกลาวในราคาไมตํ่ากวา Expected Sale 
Price ซึ่งเทากับ  

จํานวนหุน DEMCO Sale Share x ราคาตนทุนของเด็มโก + 200 ลานบาท 
จํานวนหุนที่เด็มโกถืออยูทั้งหมด   

 หรือเทากับ  
จํานวนหุน DEMCO Sale Share x 1,200 + 200 ลานบาท 
25.0% * 130.1 ลานหุน  

 ในกรณีที่เด็มโกตกลงขาย DEMCO Sale Share แตราคาซื้อที่ผูลงทุนเสนอซื้อตํ่า
กวา Expected Sale Price วินด เอนเนอรยี่ จะชําระสวนตางใหแกเด็มโกเปนเงินสด 
และ/หรือชําระโดยการโอนขายหุนอีโอลัสที่วินด เอนเนอรยี่ถืออยู ในมูลคาเทากับ
สวนตางใหกับผูลงทุนพรอมกับหุนที่เด็มโกตกลงขาย แตทั้งนี้ หุนที่วินด เอนเนอร
ยี่จะโอนใหแกเด็มโกจะมีจํานวนไมเกินจํานวนที่ทําใหสัดสวนการถือหุนของวินด 
เอนเนอรยี่ในอีโอลัสลดต่ําลงกวารอยละ 51  หากมูลคาหุนที่วินด เอนเนอรยี่จะ
สามารถโอนมาเพื่อชําระใหแกเด็มโกยังต่ํากวาสวนตาง และเด็มโกยังคงประสงค
จะขายหุนใหแกผูลงทุนดังกลาว วินด เอนเนอรยี่จะไมตองรับผิดชอบชดเชยสวน
ตางที่เหลืออีกตอไป แตหากเด็มโกตกลงที่จะไมขายหุนใหแกผูลงทุน วินด เอน
เนอรยี่ก็จะรับผิดชอบหาผูลงทุนรายใหมตอไป 

3. หากเด็มโกเลือกที่จะไมขายหุนที่ถืออยู จะตองแจงแกวินด เอนเนอรยี่เปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 3 เดือนหลังจากวัน COD ของโครงการทั้งสอง (กรณีวัน COD 
ของทั้ง 2 โครงการเปนวันเดียวกัน) หรือวัน COD หลังสุด (กรณีวัน COD ของทั้ง 2 
โครงการไมพรอมกัน) 

4. ผูถือหุนในอีโอลัสจะขายหุนใหแกบุคคลที่ 3 ไดก็ตอเมื่อไดรับขอเสนอซื้อหุน และ
ผูถือหุนรายนั้น ตองแจงแกผูถือหุนที่เหลือถึงขอเสนอดังกลาว และเปดโอกาสใหผู
ถือหุนที่เหลือไดสิทธิซื้อหุนนั้นกอนในราคาและเงื่อนไขเดียวกันขอเสนอซื้อหุน 
หากผูถือหุนที่เหลือไมใชสิทธิซื้อหุน การโอนขายหุนแกบุคคลที่ 3 จึงสามารถ
กระทําได  

การจายปนผล ผูถือหุนตกลงรวมกันวาเงินกําไรของอีโอลัสทั้งหมด หลังหักเงินทุนหมุนเวียน เงินสด
สํารองเพื่อการดําเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเทาที่ไมขัดตอ
กฎหมายและ/หรือสัญญาตางๆ ที่อีโอลัสมีอยู จะจายคืนแกผูถือหุนในรูปเงินปนผล 

 
(6) รางสัญญาระหวางผูถือหุนของเฟรสและเคอารทู ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2554  
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สัญญาระหวางผูถือหุนจะจัดทําขึ้นเปน 2 ฉบับสําหรับแตละบริษัท (เฟรส และเคอารทู) โดยมีขอตกลง
และเงื่อนไขเชนเดียวกัน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

คูสัญญา วินด เอนเนอรยี่, อีโอลัส, ผูถือหุน A, ผูถือหุน B และบริษัท  

วันที่สัญญามีผล วันที่อีโอลัส, ผูถือหุน A, ผูถือหุน B เปนผูถือหุนในบริษัท  

ทุนจดทะเบียนและ 
การถือหุน  

ปจจุบัน เทากับ 350,000,000 บาท เปนทุนชําระแลว 88,250,000 บาท 

สัดสวนการถือหุนภายหลังการลงนามในสัญญาและเขาทํารายการตามสัญญา 
ประกอบดวย อีโอลัส รอยละ 60 ผูถือหุน A รอยละ 20 และผูถือหุน B รอยละ 20 

รายการระหวางกัน - รายการระหวางบริษัทกับผูถือหุนรายใด จะตองใชมติพิเศษของกรรมการ (Board 
Super Majority) คือเสียงขางมากของกรรมการที่รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(กรรมการที่แตงตั้งโดยผู ถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออกเสียง) และตอง
ประกอบดวยกรรมการของอีโอลัส อยางนอย 1 เสียง และกรรมการของผูถือหุน A 
หรือกรรมการของผูถือหุน B อยางนอย 1  

- บริษัทจะตองจายคาใชจายพัฒนาโครงการแกวินด เอนเนอรยี่ ตามสัญญาพัฒนา
โครงการ (Development Service Agreement) รวมมูลคาสัญญาเทากับรอยละ 5 ของ
มูลคาการกอสรางโครงการ (ตาม BOP Agreement) บวกกับมูลคากังหันลม (ตาม 
TSA) นอกจากนี้ บริษัทและวินด เอนเนอรยี่ ไดเขาทําสัญญาใหบริการสนับสนุน
โครงการ(Support Services Agreement) ครอบคลุมงานดานบุคลากร กฎหมาย 
การเงินและบัญชี เปนตน 

การแตงตั้ง
กรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 

- อีโอลัส มีสิทธิแตงตั้งกรรมการ 3 คน ผูถือหุน A มีสิทธิแตงตั้งกรรมการ 1 คน และ 
ผูถือหุน B มีสิทธิแตงตั้งกรรมการ 1 คน 

- สิทธิของผูถือหุนในการเสนอกรรมการขึ้นกับสัดสวนการถือหุน ดังนี้ :  

* ผูถือหุนที่ถือหุนในสัดสวนทุกรอยละ 20 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจะมีสิทธิ
เสนอกรรมการได 1 คน 

* ผูถือหุนที่ถือหุนในสัดสวนต่ํากวารอยละ 20 ไมมีสิทธิเสนอกรรมการ 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามประกอบดวยกรรมการของอีโอลัส 1 คน ลงนามรวมกับ
กรรมการของ ผูถือหุน A หรือ ผูถือหุน B คนใดคนหนึ่ง พรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

- องคประชุมประกอบดวยกรรมการ 4 คนเขารวมประชุม 

ขอสงวนสิทธิสําหรับ
กรรมการ (Board 
Reserved Matters) 

- การดําเนินการของบริษัทดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติดวยมติพิเศษของคณะกรรมการ 
(Board Super Majority) 

* การอนุมัติแผนธุรกิจหรืองบประมาณเพื่อนําเสนอตอผูถือหุน หรือการเสนอปรับ
เพิ่มคาใชจายในจํานวนที่ไมเกินรอยละ 20 ของแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่
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ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

* การจายโบนัสหรือแบงกําไร หรือการใหผลตอบแทนเปนหุน หรือผลประโยชน
การเกษียณอายุ หรือการกําหนด KPI ของผูบริหาร 

* การกูเงินจากบุคคลภายนอกมูลคาแตละรายการตั้งแต 5,000,000 บาทขึ้นไป ที่ทํา
ใหการกูยืมรวมของบริษัทเกินที่กําหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ หรือ การ
กอภาระผูกพัน การจํานอง หรือค้ําประกันสินทรัพยใดๆ ของบริษัท หรือ การเขา
ทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันที่มีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท หรือการให
กูยืม มูลคาเกิน 5,000,000 บาท หรือการค้ําประกัน ซึ่งไมเปนปกติธุรกิจ และไม
อยูบนพื้นฐาน arm’s length basis หรือ การกอคาใชจายเกี่ยวกับโครงการที่
มากกวารอยละ 10 แตไมเกินรอยละ 20 ของคาใชจาย (ไมรวมภาษี) ที่กําหนดไว
ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ หรือ การกอคาใชจายลงทุนที่มีมูลคามากกวา 
15,000,000 บาท (ไมรวมภาษี) ที่ไมไดกําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ 

* การเขาทํา ตอหรือแกไขสัญญา สําหรับรายการที่มีมูลคาเกิน 15,000,000 บาท 
(ไมรวมภาษี) และที่ไมไดกําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ  

* ฯลฯ 

ขอสงวนสิทธิสําหรับ
ผูถือหุน (Shareholder 
Reserved Matters) 

- การดําเนินการของบริษัทดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปนลายลักษณ
อักษรโดยผูถือหุนถือหุนรวมไมนอยกวา รอยละ 75 ของหุนทั้งหมด   

* การอนุมัติแผนธุรกิจหรืองบประมาณ  หรือการเสนอปรับเพิ่มคาใชจายใน
จํานวนที่มากกวารอยละ 20 ของแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนแลว หรือการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการลักษณะ ขอบเขต
และภูมิประเทศการประกอบธุรกิจ  

* การไดมาหรือจําหนายไปในธุรกิจ บริษัท หลักทรัพย สินทรัพย (นอกเหนือจาก
เพื่อการประกอบธุรกิจปกติ) ที่มีมูลคาตามบัญชีหรือราคาตลาดเกินกวาที่จะ
กําหนด หรือ การเขารวมลงทุน เขาเปนหุนสวน เขาทําสัญญา แบงกําไร การรวม
กิจการ การควบบริษัท การรวมมือ หรือการลงทุนสําคัญใดๆ ที่ไมกําหนดใน
แผนธุรกิจ หรือ การจัดตั้งบริษัทยอยใหม  ที่ไมกําหนดในแผนธุรกิจ 

* การกูเงินจากบุคคลภายนอกมูลคาแตละรายการเกินกวาที่จะกําหนดที่ทําใหการ
กูยืมรวมของบริษัทเกินที่กําหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ หรือ การกอ
คาใชจายเกี่ยวกับโครงการที่มากกวารอยละ 15 ของคาใชจาย (ไมรวมภาษี) ที่
กําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ หรือ  การกูเงินจากบุคคลภายนอกที่ให
สิทธิเจาหนี้เขารวมเปนผูถือหุนในบริษัท หรือ การใหกูยืม มูลคาเกินกวาที่จะ
กําหนด หรือการค้ําประกัน ซึ่งไมเปนปกติธุรกิจ และไมอยูบนพื้นฐาน arm’s 
length basis  
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* การเพิ่มทุน หรือ การลดทุน หรือ การ Capitalization หรือ การกอคาใชจาย
ลงทุนที่มีมูลคามากกวาที่จะกําหนดที่ไมไดกําหนดไวในแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณ 

* การแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัท หรือ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีหรือการเงิน วันที่อางอิงในการลงบัญชี หรือ การ
แตงตั้งเปลี่ยนเปลงผูสอบบัญชี หรือ การอนุมัติงบตรวจสอบ 

* ฯลฯ 

การขายหุน - ผูถือหุนตกลงไมโอนขายหุน (เวนแตการโอนใหบริษัทที่เกี่ยวของ)ภายในระยะเวลา 
5 ป นับจากวันที่โครงการผานการทดสอบเพื่อเริ่มดําเนินโครงการ (Project 
Completion Date) โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูถือหุนราย
อื่น  

- โดยไมขัดตอสวนอื่นของสัญญา ผูถือหุน B อาจโอนหุนสัดสวนรอยละ 15 ใหแก
วินด เอนเนอรยี่ ตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝายอาจจะตกลงรวมกัน 

- ผูถือหุนจะขายหุนใหแกบุคคลที่ 3 ไดก็ตอเมื่อไดรับขอเสนอซื้อหุน และผูถือหุนราย
นั้น ตองแจงแกผูถือหุนที่เหลือถึงขอเสนอดังกลาว และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เหลือ
ไดสิทธิซื้อหุนนั้นกอนในราคาและเงื่อนไขเดียวกันขอเสนอซื้อหุน หากผูถือหุนที่
เหลือไมใชสิทธิซื้อหุน การโอนขายหุนแกบุคคลที่ 3 จึงสามารถกระทําได  

การจายปนผล ผูถือหุนตกลงรวมกันวาเงินกําไรของบริษัททั้งหมด หลังหักเงินทุนหมุนเวียน เงินสด
สํารองเพื่อการดําเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และไมเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดหรือที่กําหนดในสัญญาเงินกูที่บริษัทมีอยู จะจายคืนแกผูถือหุนในรูปเงินปนผล 

11. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 

12. รายชื่อและจํานวนหุนของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือผูมีสวนไดเสียซึ่งไมมีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือในบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ* 
1) นาย กําธร กิตติอิสรานนท 23,056,473 5.61% 
2) นาย ประเดช กิตติอิสรานนท 17,777,892 4.33% 
3) นาง บุษยา กิตติอิสรานนท 1,287,600 0.31% 
4) บริษัท  ดีดี มารท จํากัด 14,056,975 3.42% 
5) น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท 11,659,023 2.84% 
6) น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท 8,167,144 1.99% 

*คํานวณโดยหักจํานวนหุนทุนซื้อคืนของบริษัทจํานวน 32,479,900 หุน 



 

 42

บริษัท ขอรับรองวา ขอความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และไดจัดทําขึ้นดวยความ
รอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แ ส ด ง ส า ร ส น เ ท ศ เ ท า นั้ น  ไ ม ไ ด ทํ า ขึ้ น เ พื่ อ เ ป น ก า ร เ ชิ ญ ช ว นห รื อ เ ป น คํ า เ ส น อ เ พื่ อ ใ ห ไ ด ม า ห รื อ 
จองซื้อหลักทรัพย 

 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                              

             (นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต) 

    กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

 



 

 

 

 
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เกี่ยวกับ 
รายการไดมาและจาํหนายไปซ่ึงสินทรพัยและรายการท่ีเกีย่วโยงกัน 
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ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และท่ีแกไขเพิ่มเติม   
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 6. รางรายงาน Assessment of the Energy Production สําหรับโครงการผลิตไฟฟาหวยบง จัดทําโดย 

Garrad Hassan ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 
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SAA) ระหวางบริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด กับ Siemens Limited Thailand และระหวางบริษัท เค. อาร. 
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 10. สัญญารับเหมากอสรางสถานีไฟฟา (Balance of Plant หรือ BOP) ระหวางบริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด 
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คารบอนเครดิต (CERs) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553      

 12. รางขอเสนอวงเงิน (Term Sheet for Financing Terms and Conditions) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554         
 13. รางสัญญาจองซื้อหุน ระหวาง บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 
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 14. รางสัญญาระหวางผูถือหุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด ระหวาง บริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลด้ิง จํากัด 
กับ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 

 15. รางสัญญาระหวางผูถือหุน ระหวาง บริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลด้ิง จํากัด บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 
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 16. ประมาณการทางการเงินสําหรับโครงการผลิตไฟฟาหวยบง จัดทาํโดย บริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง จํากัด 
 

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เด็มโก”) คร้ังที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 13 
พฤษภาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติการเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (“อีโอลัส”) โดยการเขาซ้ือหุนเพิ่มทุน 
จํานวนทั้งส้ิน 35,135,135 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 37 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
1,299,999,995 บาท โดยภายหลังการเขาลงทุน บริษัทจะถือหุนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของอี
โอลัส ซึ่งการเขาทํารายการดังกลาว เขาขายเปนรายการดังนี้  

รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย โดยเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 
เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศไดมาหรือจําหนายไป”) ซึ่งมีขนาด
รายการเทากับรอยละ 66.02 โดยคํานวณตามเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทน อางอิงงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 2553 และ 

รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้งท่ี
ไดมีการแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศเก่ียวโยง”) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 126.81 โดยคํานวณตามเกณฑมูลคารวมส่ิง
ตอบแทน อางอิงงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553  

ในการทํารายการดังกลาวขางตน บริษัทมีหนาที่ขออนุมัติการเขาทํารายการจากคณะกรรมการบริษัทโดย
กรรมการที่มีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม   จัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขา
ทํารายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติการเขาตกลงทํารายการดังกลาว โดยตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
โดยบริษัทตองดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผู
ถือหุน และระบุชื่อและจํานวนหุนของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดให
มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการเสนอตอผูถือหุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2554 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 จึงไดมีมติแตงต้ัง บริษัท ที่ปรึกษา 
เอเซีย พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อแสดงความเห็นตอผูถือหุน 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 3 จากทั้งหมด 80 หนา 

ประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย  และรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทในคร้ังนี้ 
โดยในการแสดงความเห็น  การจัดทําประมาณการทางการเงิน  และการประเมินอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาขอมูล จดหมายอิเลคโทรนิคส และเอกสารที่ไดรับจากบริษัท   บริษัท วินด เอนเนอรย่ี 
โฮลดิ้ง จํากัด  (“วินด เอนเนอรย่ี”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของอีโอลัส และท่ีปรึกษากฎหมายของวินด เอนเนอรย่ี ตาม
รายการที่อางถึงขางตน การสัมภาษณผูบริหารของบริษัท และวินด เอนเนอรย่ี รวมถึงขอมูลภาวะอุตสาหกรรมและขอมูล
อื่นๆ ที่เปดเผยแกสาธารณะ ประกอบการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจและอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยมิได
ทําการตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของทางดานเทคนิคและวิศวกรรมของโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมเวสต หวยบง 2 
และเวสต หวยบง 3  ซึ่งจัดทําโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคในธุรกิจพลังงานลม  และไมสามารถรับรองหรือรับประกันความ
ถูกตองหรือสมบูรณของขอมูลหรือคํารับรองตางๆ  ที่วินด เอนเนอรย่ี หรือบริษัทใหแกที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากนี้ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังมีขอจํากัดบางประการในขอมูลที่จําเปนจะตองใชในการแสดงความเห็น เชน สัญญาที่อางถึง
เปนรางสัญญาซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไขภายหลังจากวันที่ไดรับเอกสาร และสัญญาบางรายการไมสามารถเปดเผย
รายละเอียดได ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ดวยความระมัดระวังและรอบคอบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารท่ีไดรับจากแหลงตางๆ ดังกลาวมีความสมบูรณ ครบถวน และ
เปนจริง  ในสถานการณและขอมูลที่รับรูไดในปจจุบัน ดังนั้น หากสถานการณมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และ/
หรือขอมูลไมเปนจริง   อาจสงผลกระทบตอความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้   โดยที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไมมีภาระผูกพันในการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ทบทวน หรือยืนยันความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนรายยอยเก่ียวกับความสมเหตุสมผล
ของรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันในคร้ังนี้เทานั้น อยางไรก็ตาม การพิจารณาการเขาทํารายการ
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนของบริษัทแตละรายเปนสําคัญ 

 
ขอมูลสรุป  (Executive Summary) 

บริษัทมีความประสงคจะเขาลงทุนในอีโอลัส (Holding Company) ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม 
(โครงการโรงไฟฟาหวยบง) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนจํานวน 35,135,135 หุน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัส ในราคาหุนละ 37 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,299,999,995.00 บาท  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นวา การลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟาหวยบงถึงแมวาเปนโครงการขนาด
ใหญ แตเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติการรับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต มีความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจที่สูง และเปนสวน
เสริมการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทในการรับเหมางานโรงไฟฟาพลังงานลม อยางไรก็ดี บริษัทมีความเส่ียงจากการเปนผู
ถือหุนสวนนอย จากโครงสรางการลงทุนในลักษณะที่ลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทใหญ(อีโอลัส) ซึ่งไมใชบริษัทที่
เปนผูดําเนินการผลิตโดยตรง ประกอบกับโครงสรางการเพิ่มทุนที่ทยอยเพิ่มสัดสวนการถือหุนจากรอยละ 8 จนถึงรอยละ 
27 ในอีโอลัส ทั้งนี้ การท่ีสัญญาระหวางผูถือหุนของอีโอลัส ระบุขอสงวนสิทธิสําคัญในการคุมครองสิทธิผูถือหุนสวนนอย
ครอบคลุมการดําเนินงานสําคัญของบริษัทในระดับหนึ่ง แตก็ยังไมอาจปฎิเสธไดวาโครงสรางการลงทุนดังกลาวมีขอจํากัด
จากการเปนผูถือหุนสวนนอย สงผลใหการจําหนายเงินลงทุนในอนาคตทําไดยาก โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับผูลงทุน
อื่นๆที่ลงทุนในบริษัทผูดําเนินการโครงการโดยตรง โดยยังไมพิจารณาถึงผลตอบแทนโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 4 จากทั้งหมด 80 หนา 

จึงมีความเห็นวา การลงทุนภายใตโครงสรางดังกลาวไมสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนโครงสรางที่ทําใหเกิดความเส่ียงการ
ลงทุนสูงกวาการลงทุนปกติ 

ในดานความเหมาะสมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาโดยอาศัยวิธีสวนลดกระแสเงินสดเปน
หลัก เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินมูลคาผลตอบแทนจากโครงการใหม (Green field project) มากท่ีสุด 
เนื่องจากจะเปนวิธีที่สะทอนกระแสเงินสดและความเส่ียงที่แทจริง ทั้งนี้ ถึงแมวา ราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) 
มีคาเทากับ 37.70 บาทตอหุน ใกลเคียงกับราคาเสนอขาย แตที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมอาจใหความเห็นวา ราคา
ดังกลาวสมเหตุสมผลได เนื่องจากขอจํากัดที่บริษัทไมสามารถใหขอมูลราคา/ผลตอบแทนเปรียบเทียบของผูรวมลงทุนราย
อื่นได  

ภายใตขอเสนอโครงสรางการลงทุนและราคาดังที่กลาวขางตน ซึ่งอางอิงจากเอกสารตางๆ รวมถึงสัญญารวม
ลงทุนฉบับรางที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับลาสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติไมอนุมัติ
การทํารายการ  

อยางไรก็ดี แมวาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาโครงสรางการลงทุนไมสมเหตุสมผล แตเนื่องจากผลกระทบตอ
บริษัททั้งในดานบวกและลบจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น หากขอเสนอและเงื่อนไขใน
สัญญารวมลงทุนไดรับการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองและเปนไปตามเงื่อนไข 4 ประการสําคัญ ไดแก (1) การไดรับหุน
ชดเชยหากขายหุนในราคาตํ่า (2) การคุมครองผูถือหุนสวนนอย (3) ความเพียงพอของแหลงเงินทุน และ (4) ความรัดกุม
ของสัญญา (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 5) ก็จะทําใหโครงสรางการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ประกอบกับ
โครงสรางผลตอบแทนที่เปล่ียนแปลงไป ทําใหผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับคุมคากับเงินลงทุนและมีความจูงใจใหลงทุน  
ดังนั้น แมวาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นวาโครงสรางการลงทุนยังคงไมเหมาะสม  แตราคาในการลงทุนมี
ความสมเหตุสมผลและจูงใจใหลงทุนเนื่องจากมีการคุมครองความเส่ียงในระดับหนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นวาผูถือหุนควรอนุมัติรายการหากไดมีการดําเนินการตามเงื่อนไขที่กลาวมา หรือตองระบุเปนเงื่อนไขในการลงมติ
อนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน 

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนไมควรอนุมัติรายการ เวนแตเงื่อนไขขางตน
ไดดําเนินการแลวหรือเปนเงื่อนไขในการลงมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนควรคํานึงและ
เปรียบเทียบผลประโยชนหากบริษัทพิจารณาเขาทํารายการและผลกระทบในดานลบตอบริษัทหากไมพิจารณา
เขาทํารายการอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการหรือไมนั้น 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ  

  

  

 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 5 จากทั้งหมด 80 หนา 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 

1.1 วันที่เกิดรายการ 

 บริษัทจะเขาลงทุนในอีโอลัส โดยการเขาซ้ือหุนเพิ่มทุน ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ัง
ที่ 1/2554 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 และเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนที่จะไดระบุไวในสัญญาจองซื้อหุน (“Share 
Subscription Agreement”) ระหวางอีโอลัสกับบริษัท และสัญญาระหวางผูถือหุน (“Shareholders’ 
Agreement”) ระหวาง วินด เอนเนอรย่ีกับบริษัท สําเร็จลง โดยบริษัทคาดวาจะเขาซ้ือหุนและชําระเงินงวดแรกใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 

1.2 คูสัญญาและความสัมพันธ 

ผูซื้อ  : บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ผูขาย  : บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด  

ลักษณะความสัมพันธ : นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการของบริษัท เปนกรรมการในวินด เอนเนอรย่ี ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญ รอยละ 100 ในอีโอลัส (สัดสวนการถือหุนในปจจุบันและกอนบริษัท
เขาซ้ือหุน) ซึ่งเขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน นอกจากน้ี บริษัทและอีโอลัสมี
ความสัมพันธอื่นๆ ดังตารางสรุปตอไปนี้ 

บริษัท ดีดี มารท วินด เอนเนอรยี ่ อีโอลัส  
กรรมการ % กรรมการ % กรรมการ % กรรมการ % 

นายประเดช กิตติอิสรานนท  / 4.30/1  23.92/1 / 5.00/1  - 
นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท/2  2.60 / 19.83  2.16  - 
นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท/2  1.90 / 19.99  2.16  - 
นายกําธร กิตติอิสรานนท/2  5.42 / 19.83  2.16  - 
บริษัท ดีดี มารท จํากัด  3.17  -  9.60  - 
วินด เอนเนอรยี่  -  -    99.99 
รวม  16.39  83.57/3  21.11/4  99.99 

/1 รวมการถือหุนของคูสมรส 
/2 บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของนายประเดช กิตติอิสรานนท 
/3 ผูถือหุนที่เหลือประกอบดวยผูถือหุนอื่นๆ รวม 42 ราย ถือหุนรวมกันรอยละ 16.43 
/4 ผูถือหุนใหญของวินด เอนเนอรยี่ ไดแก บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด (“รีนิวเอเบิล”) ถือหุนรอยละ 77.53 และ ผูถือหุนใหญของรีนิวเอเบิล 
ไดแก นายนพพร ศุภพิพัฒน ถือหุนรอยละ 99.99 นอกจากนี้ นายนพพร ศุภพิพัฒน ยังเปนกรรมการในอีโอลัส, วินด เอนเนอรยี่ และรีนิวเอเบิล 

1.3 ประเภทและขนาดรายการ 

บริษัทจะเขาลงทุนในอีโอลัส โดยการเขาซ้ือหุนเพิ่มทุน จํานวนท้ังส้ิน 35,135,135 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 
บาท ในราคาหุนละ 37 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,299,999,995 บาท โดยภายหลังการเขาลงทุน บริษัทจะ
ถือหุนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัส   

ขนาดของรายการคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 และ
สําหรับไตรมาส 1 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 6 จากทั้งหมด 80 หนา 

รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย คํานวณตามเกณฑมูลคารวมส่ิงตอบแทนมีขนาดรายการเทากับ รอยละ 66.02 และ 
 60.50 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 มีนาคม 2554 ตามลําดับ 

งบการเงินรวม งบป 2553 งบไตรมาส 1 ป 2554 

มูลคารวมสิ่งตอบแทน 1,299,999,995 1,299,999,995 
สินทรัพยรวม 1,969,062,762 2,148,825,501 
มูลคารวมส่ิงตอบแทน/สินทรัพยรวม x100 66.02% 60.50% 

 

รายการเก่ียวโยงกัน มีขนาดรายการเทากับ รอยละ 126.81 และ 132.66 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 มีนาคม 2554 ตามลําดับ 

 งบป 2553 งบไตรมาส 1 ป 2554 

มูลคารวมสิ่งตอบแทน 1,299,999,995 1,299,999,995 
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ   1,025,150,928 2,148,825,501 
มูลคารวมสิ่งตอบแทน/สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ x100 126.81% 132.66% 

รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศไดมาหรือจําหนายไป และเปนรายการท่ี
เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

บริษัทมีหนาที่ขออนุมัติการเขาทํารายการจากคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมเขารวมประชุม
และไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม จัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพย 
และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเขาตกลงทํารายการดังกลาว โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยบริษัทตองดําเนินการจัดสง
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน และระบุชื่อและ
จํานวนหุนของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดใหมีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ
เสนอตอผูถือหุน  

1.4 มูลคาสินทรัพยที่ซื้อและส่ิงตอบแทน 

มูลคาหุนที่ซื้อในคร้ังนี้รวมเทากับ 1,299,999,995 บาท หรือเทากับ 37 บาทตอหุน โดยบริษัทจะชําระส่ิงตอบแทน
ในการเขาทํารายการดวยเงินสดจํานวน 1,299,999,995 บาท โดยคาดวาบริษัทจะทยอยชําระคาหุน ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 325,000,008 บาท สําหรับการจองซ้ือหุน
จํานวน 8,783,784 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนสะสมในอีโอลัสประมาณรอยละ 8.46 

คร้ังที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2554 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 220,000,002 บาท สําหรับการจองซ้ือหุนจํานวน 
5,945,946 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนสะสมในอีโอลัสประมาณรอยละ 13.42 

คร้ังที่ 3 วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 189,999,995 บาท สําหรับการจองซ้ือหุนจํานวน 
5,135,135 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนสะสมในอีโอลัสประมาณรอยละ 17.29 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 7 จากทั้งหมด 80 หนา 

คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 175,000,010 บาท สําหรับการจองซื้อหุนจํานวน 
4,729,730 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนสะสมในอีโอลัสประมาณรอยละ 20.56 

คร้ังที่ 5 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 159,999,988 บาท สําหรับการจองซื้อหุน
จํานวน 4,324,324 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนสะสมอีโอลัสประมาณรอยละ 23.34 

คร้ังที่ 6 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 บริษัทจะชําระคาหุนจํานวน 229,999,992 บาท สําหรับการจองซ้ือหุนจํานวน 
6,216,216 หุน คิดเปนสัดสวนการถือหุนสะสมในอีโอลัสประมาณรอยละ 27.00 

อนึ่ง จากขอมูลที่ไดรับจากท่ีปรึกษาทางการเงินของวินด เอนเนอรย่ี ระยะเวลาและจํานวนคร้ังของการจองซื้อ 
รวมถึงมูลคาและจํานวนหุนอีโอลัสที่เด็มโกจองซื้อแตละคร้ังอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่กําหนดขางตน อัน
เปนผลจากการเปล่ียนแปลงของมูลคาเงินลงทุนในโครงการท่ีอีโอลัสจะเขาไปลงทุน หรือการเปล่ียนแปลง
แผนการชําระเงินลงทุนในแตละโครงการ (รายละเอียดแสดงในขอ 1.5) อยางไรก็ดี มูลคาหุนที่บริษัทตองชําระจะ
ไมเกิน 1,299,999,995 บาท และสัดสวนหุนที่บริษัทถือในอีโอลัสหลังการเพิ่มทุนจะเทากับรอยละ 27 

1.5 รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา 

บริษัทจะเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนของอีโอลัส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.5.1 การประกอบธุรกิจของอีโอลัส 

อีโอลัสจดทะเบียนกอต้ังเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบกิจการเขารวมลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ปจจุบัน บริษัทมี
ทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท โดยมีผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ 100 คือ วินด เอนเนอรย่ี  

วินด เอนเนอรย่ี เปนบริษัทผูพัฒนาโครงการ (Developer) ผลิตไฟฟาจากพลังงานลมหลายโครงการใน
หลายจังหวัด เชน โครงการเขาคอ โครงการเวสต หวยบง 1 โครงการโคราช 02/2 และโคราช 02/3 เปน
ตน แต ณ ปจจุบัน ยังไมมีโครงการใดที่เร่ิมตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย   

อีโอลัส เปนบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) ในกลุมของวินด เอนเนอรย่ี ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม 2 โครงการ ไดแก โครงการเวสต หวยบง 3 
ดําเนินโครงการโดย บริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด (“เฟรส”) และโครงการเวสต หวยบง 2 ดําเนิน
โครงการโดยบริษัท เค. อาร. ทู จํากัด (“เคอารทู”) (รวมเรียกวา “โครงการผลิตไฟฟาหวยบง”) โดยอี
โอลัสไดเขาลงทุนโดยการถือหุนในเฟรสและเคอารทู ในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนในแตละ
บริษัท  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 8 จากทั้งหมด 80 หนา 

โครงสรางปจจุบัน 

 
ณ 16 มีนาคม 2554  เฟรสและเคอารทู มีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 350,000,000 บาท แบงเปน 
35,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนชําระแลวเทากับ 88,250,000 บาท (หุนบางสวนชําระ
คาหุนรอยละ 25 ของมูลคาหุน)  ผูถือหุนประกอบดวย อีโอลัส ถือหุนรอยละ 60 วินด เอนเนอรย่ี ถือหุน

รอยละ  20  และบริษัท เอนเนอรย่ี ชิโน อินเวสตเมนท จํากัด1 (“เอนเนอรย่ี ชิโน”) ถือหุนรอยละ 20 ของ

ทุนจดทะเบียนของแตละบริษัท 

1.5.2 การรวมทุนในเฟรสและเคอารทู 

วินด เอนเนอรย่ี ไดแจงตอที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวา วินด เอนเนอรย่ี และเอนเนอรย่ี ชิโน ไดเจรจา
กับผูรวมทุนใหม 2 กลุม ประกอบดวย กลุมบริษัทพลังงานรายใหญของประเทศไทยท่ีมีการลงทุนใน

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหลายแหง  (“ผูถือหุน A”2) และกลุมบริษัทผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุน (“ผูถือ

หุน B”2) ซึ่งคาดวาจะเขามาถือหุนในระดับบริษัทผูดําเนินโครงการ (เฟรส และเคอารทู)  โดยวินด เอน
เนอรย่ี และเอนเนอรย่ี ชิโน จะขายหุนที่ตนถืออยูในเฟรส และเคอารทู (สัดสวนรวมกันรอยละ 40 ในแต
ละบริษัท) ใหแกผูถือหุน  A  เขามาถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของแตละบริษัท และผูถือหุน  B เขามา
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของแตละบริษัท อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับทราบขอมูล
ในสวนของมูลคาและเงื่อนไขการลงทุนในสวนหุนเดิมของผูถือหุน A และ B เนื่องจากขอจํากัดเร่ืองการ
รักษาความลับ 

โดยคาดวาการเขาลงนามในสัญญารวมทุนดังกลาวจะดําเนินการภายหลังจากท่ีที่ประชุมผูถือหุนของ
เด็มโกอนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ และในวันเดียวกับวันลงนามในสัญญาเงินกูสําหรับโครงการ
และวันที่เด็มโกลงนามในสัญญาเขารวมทุนในอีโอลัส (สรุปสาระสําคัญของสัญญาระหวางผูถือหุน 
แสดงอยูในขอ 1.6.3) ทั้งนี้ ภายหลังการเขาทํารายการและลงนามในสัญญาดังกลาว อีโอลัส ผูถือหุน A 

                                                           
1 เอนเนอรยี่ ชโิน เปนนติิบุคคลตางประเทศ และเปนผูรวมพัฒนาโครงการ (Co-founder) 
2 ผูถือหุน A และ ผูถือหุน B มิไดเปนบุคคลที่เกีย่วโยงของวินด เอนเนอรยี ่

วินด เอนเนอรยี ่

อีโอลัส เอนเนอรยี่ ชโิน 

100% 

20% 20% 60% 

เฟรส เคอารท ู

โครงการ 
เวสต หวยบง 3 

โครงการ 
เวสต หวยบง 2 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 9 จากทั้งหมด 80 หนา 

และ ผูถือหุน B มีหนาที่ชําระคาหุนใหเต็มจํานวน ตามสัดสวนการลงทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุน
เรียกชําระแลวของเฟรสและเคอารทูแตละบริษัทใหถึงระดับ 1,875 ลานบาท (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน
หัวขอ 1.5.3 เงินลงทุนและแหลงเงินทุน) 

โครงสรางที่คาดวาจะเปนภายหลังการเขาทํารายการ 

 
ที่มา : วินด เอนเนอรยี่ 

1.5.3 โครงการผลิตไฟฟาหวยบง 

ขอมูลทั่วไป 

โครงการผลิตไฟฟาหวยบง ต้ังอยูที่ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (จากกรุงเทพฯ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร) เปนโครงการผลิตไฟฟาโดยการติดต้ังกังหันลม
แบบทุงกังหันลม (Wind Farm) แบงเปน 2 โครงการ ไดแก เวสต หวยบง 2 และ เวสต หวยบง 3  

พื้นที่และกรรมสิทธิ์ 

โครงการต้ังอยูบนที่ดินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ
ชุมชน เนื้อที่รวมกวา 27,000 ไร ทั้งนี้ เฟรส และเคอารทู ไดดําเนินการเชาที่ดินดังกลาว รวมระยะเวลา
ทั้งส้ิน 25 ป โดยพื้นที่และอัตราคาเชาแบงเปน 

- ระหวางการกอสราง เชาที่ดินประมาณ 500 ไร ในอัตรา 45,000 บาทตอไร และบริจาคเงินจํานวน 
150,000 บาทตอกังหันใหแกกองทุนหมูบาน 

- หลังการเร่ิมดําเนินการ เชาที่ดินประมาณ 100 ไร สําหรับพื้นที่ติดต้ังกังหัน ในอัตรา 70,000 บาทตอ
ไรตอป และเชาที่ดินที่เหลือในอัตรา 2,000 บาทตอไรตอป (ประมาณ 27,000 ไร) และบริจาคเงิน
จํานวน 15,000 บาทตอกังหันใหแกกองทุนหมูบาน   

รวมเปนคาเชาและเงินบริจาค ประมาณ 55 ลานบาทตอป 

วินด เอนเนอรยี ่ เด็มโก 

อีโอลัส ผูถือหุน A ผูถือหุน B 

91.54% 73% 

20% 20% 60% 

เฟรส เคอารท ู

โครงการ 
เวสต หวยบง 3 

โครงการ 
เวสต หวยบง 2 

8.46% 27% 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 10 จากทั้งหมด 80 หนา 

ผังที่ต้ังโครงการและผังแสดงการติดต้ังกังหันลม 

 
 

กําลังการผลิต 

กังหันลมติดต้ังจํานวน 45 ตนตอโครงการ รวม 2 โครงการ เทากับ 90 ตน แตละตนมีกําลังการผลิต
ติดต้ัง 2.3 เมกะวัตต  

กําลังการผลิตติดต้ัง 103.5 เมกะวัตตตอโครงการ รวม 2 โครงการ เทากับ 207 เมกะวัตต   

โครงการเสนอขายไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิต (“กฟผ.”) 90 เมกะวัตตตอโครงการ รวม 2 โครงการ
เทากับ 180 เมกะวัตต เช่ือมตอกับจุดรับซ้ือไฟฟาของกฟผ. ที่สถานีไฟฟาแรงสูงชัยบาดาล  

การจัดหาวัตถุดิบ 

การกอสรางและการจัดหาวัตถุดิบเปนแบบหลายสัญญา (Multi-contract basis) โดยประกอบดวย 2 
สวนหลัก ไดแก การจัดหากังหันลมผลิตไฟฟา และการรับเหมากอสรางโรงไฟฟา  

1) การจัดหากังหันลม :  เฟรส และเคอารทู ไดตกลงวาจาง Siemens Wind Power A/S และ 
Siemens Limited Thailand (รวมเรียกวา “Siemens”) เปนผูจัดหากังหันลมผลิตไฟฟา (Wind 
Turbine Generator หรือ WTG) สําหรับโครงการจํานวน 90 ตน   ซึ่งทั้งสองเปนบริษัทในกลุม 
Siemens A/G ที่มีประสบการณกวา 30 ป ในเทคโนโลยีกังหันลม ดวยประสบการณการติดต้ัง
กังหันลมกวา  7,800 ตัว  กําลังการผลิตติดต้ังกวา 8 กิกะวัตต (GW) และเปนหนึ่งในสิบของผูผลิต
และจําหนายกังหันลมชั้นนําของโลก มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 5 (ขอมูล ณ 2553)  

เฟรส และเคอารทู ไดลงนามในสัญญาซื้ออุปกรณกังหันลม (Turbine Supply Agreement หรือ 
TSA) กับ Siemens เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2553 ซึ่ง TSA ครอบคลุมการจัดหา ออกแบบ ประกอบ 
ติดต้ัง ทดสอบและเร่ิมเดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟา มูลคาสัญญาท้ังสองโครงการรวมประมาณ 
8,120 ลานบาท 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 11 จากทั้งหมด 80 หนา 

กังหันลมสําหรับโครงการผลิตไฟฟาหวยบง เปนกังหันลม Siemens รุน SWT-2.3-101 ซึ่ง
ออกแบบเฉพาะใหเหมาะกับพื้นที่ที่มีความเร็วลมระดับกลางถึงตํ่า โดย Siemens รับประกัน
ประสิทธิภาพระดับการผลิตพลังงานของกังหันลม (Power Curve) ระยะเวลา 20 ป และ
รับประกันผลิตภัณฑ 2 ป 

2) การรับเหมากอสรางสถานีไฟฟา: ในสวนการกอสรางสถานีไฟฟาและสวนโครงการที่เหลือทั้งหมด   
เฟรส และเคอารทู เขาทําสัญญารับเหมากอสรางกับเด็มโก (Balance of Plant Agreement หรือ 
BOP Agreement) เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญของ BOP ดังนี้ 

คูสัญญา เฟรส หรือ เคอารทู (ผูวาจาง) และเด็มโก (ผูรับจาง)  
วันท่ีสัญญามีผลบังคับใช วันท่ีลงนามในสัญญา (18 มีนาคม 2553) 
ประเภทสัญญา รับจางกอสรางสถานีไฟฟาและสวนโครงการที่เหลือท้ังหมด 
รายละเอียดงานภายใตสัญญา งานปรับปรุงพ้ืนท่ีโครงการ งานกอสรางถนน กอสรางฐานสําหรับ

ติดต้ังกังหันลม งานกอสรางสถานีไฟฟา ระบบไฟฟาใตดิน และ
ระบบสายสงแรงสูง 

มูลคาสัญญา รวม 2 โครงการเทากับ 2,347 ลานบาท  
วันเขาทํางาน (Commencement 
date) 

วันท่ีผูรับจางไดรับ Notice to Proceed จากผูวาจางใหเร่ิมทํางาน  

ระยะเวลารับประกันผลงาน 2 ป  
การยกเลิกสัญญา หาก Commencement date ไมเกิดขึ้นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 

2554 ผูวาจาง/ผูจางสามารถยกเลิกสัญญาดังกลาวโดยแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหอีกฝายหน่ึงทราบและสัญญาดังกลาวจะมีผล
บังคับใชโดยทันที โดยคูสัญญาท้ังสองไมมีภาระผูกพันในสัญญา
ตอกัน และ คูสัญญาไมตองรับผิดชอบในคาใชจายหรือความ
สูญเสียของคูสัญญาอีกฝายท่ีเกิดขึ้นกอนหนา  

เอกสารเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของกับ
สัญญา BOP 

ผูรับจางไดรับ Limited Notice to Proceed จากผูวาจางใหเขา
ทํางานกอน (Early works) สําหรับงานบางสวนของ BOP ไดแก 
สวนงานกอสรางระบบสายสง งานปรับปรุงถนน การจัดซื้อ
อุปกรณท่ีสําคัญสําหรับสถานีไฟฟา หรือคิดเปนมูลคางานรวม 2 
โครงการประมาณ 310 ลานบาท โดยจะไดรับเงินโบนัสจากการ
เขาทํางานกอนเปนจํานวนเงินรวม 45 ลานบาท (ซึ่งโบนัสดังกลาว
รวมเปนสวนหน่ึงในสัญญา BOP แลว) ท้ังน้ีผูรับจางจะไดรับชําระ
เงินภายใน 15 วันหลังจากท่ีผูจางยืนยันการตรวจรับงานท่ีเขาทํา
กอนเปนลายลักษณอักษร และผูวาจางไดรับเงินเพ่ิมทุนจากผูถือ
หุนเรียบรอยแลว แลวแตเร่ืองใดจะเกิดทีหลัง 

ปจจุบัน อยูระหวางการกอสรางระบบสายสงเช่ือมตอกับ กฟผ.  

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 12 จากทั้งหมด 80 หนา 

แผนการกอสรางโครงการ 

งาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับเหมา 
ระบบสาธารณูปโภคบริเวณโครงการ   
ปรับปรุงถนนเขาโครงการหลัก มี.ค. 2554 - มี.ค. 2555 เด็มโก 
ระบบสายสงเช่ือมตอกับ กฟผ. ก.ค. 2553 - มี.ค. 2555 เด็มโก 
ขยายสถานีไฟฟาของ กฟผ. ก.ค. 2553 - ต.ค. 2554 เด็มโก 

โครงการหวยบง 3 (เฟรส)   
งานโยธาและกอสรางฐานติดต้ังกังหันลม ก.ค. 2554 – มี.ค. 2555 เด็มโก 
ปรับปรุงฐานติดต้ัง ธ.ค. 2554 – เม.ย. 2555 เด็มโก 
สงมอบพื้นที่ให Siemens ก.พ. 2555 – เม.ย. 2555 เด็มโก 
ขนสงกังหันลมจากทาเรือมาที่พื้นที่โครงการ ม.ค. 2555 – พ.ค. 2555 Siemens 
ติดต้ังกังหันลม ก.พ. 2555 – ก.ค. 2555 Siemens 
กอสรางสถานีไฟฟา เม.ย. 2554 – เม.ย. 2555 เด็มโก 
BOP ระบบไฟฟา ส.ค. 2554 – เม.ย. 2555 เด็มโก 
เร่ิมตนเดินเคร่ืองกังหันลม มี.ค. 2555 – ส.ค. 2555 Siemens 
เร่ิมซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ส.ค. 2555  

โครงการหวยบง 2 (เคอารทู)   
งานโยธาและฐานติดต้ังกังหันลม ก.ค. 2554 – มิ.ย. 2555 เด็มโก 
ปรับปรุงฐานติดต้ัง เม.ย. 2555 – ก.ค. 2555 เด็มโก 
สงมอบพื้นที่ให Siemens พ.ค. 2555 – ก.ค. 2555 เด็มโก 
ขนสงกังหันลมจากทาเรือมาที่พื้นที่โครงการ พ.ค. 2555 – ก.ย. 2555 Siemens 
ติดต้ังกังหันลม พ.ค. 2555 – พ.ย. 2555 Siemens 
กอสรางสถานีไฟฟา มิ.ย. 2554 – พ.ค. 2555 เด็มโก 
BOP ระบบไฟฟา ม.ค. 2555 – ก.ค. 2555 เด็มโก 
เร่ิมตนเดินเคร่ืองกังหันลม ก.ค. 2555 – ธ.ค. 2555 Siemens 
COD ธ.ค. 2555  

ที่มา : รายงาน LTA 

เงินลงทุนและแหลงเงินทุน 

เงินลงทุนสําหรับแตละโครงการประมาณ 6,250 ลานบาท รวม 2 โครงการประมาณ 12,500 ลานบาท 
โดยแหลงเงินทุนประกอบดวยเงินลงทุนของผูถือหุนรอยละ 30 และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินรอยละ 70  

แหลงเงนิทุน เงินลงทนุ/โครงการ 
(ลานบาท) 

เงินลงทนุทัง้หมด 
(ลานบาท) 

สัดสวนการลงทุน 
(รอยละ) 

1.  ผูถือหุน 1,875 3,750 30.00 
2.  เงินกูยืมจากธนาคาร 4,375 8,750 70.00 
รวม  6,250 12,500 100.00 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 13 จากทั้งหมด 80 หนา 

ในสวนของผูถือหุน  ปจจุบันเฟรสและเคอารทู มีทุนจดทะเบียนแตละบริษัทเทากับ 350 ลานบาท และ
ทุนชําระแลว 88.25 ลานบาท และจะเพิ่มทุนเปน 1,875 ลานบาทโดยประมาณ พรอมมีผูรวมลงทุนราย
ใหม ไดแก ผูถือหุน A และ ผูถือหุน B ซึ่งคาดวาการลงนามในสัญญารวมลงทุน และสัญญาระหวางผู
ถือหุน (วินด เอนเนอรย่ี อีโอลัส ผูถือหุน A และ ผูถือหุน B) จะเกิดขึ้นพรอมกัน และภายหลังจากที่ที่
ประชุมผูถือหุนของเด็มโกอนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้   

ผูรวมทุน จํานวนหุน (ลานหุน) มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

1. อีโอลัส 112.50 1,125.00 60.00 
2. ผูถือหุน A 37.50 375.00 20.00 
3. ผูถือหุน B 37.50 375.00 20.00 
รวม  187.50 1,875.00 100.00 

ในสวนของเงินกูยืมธนาคาร จากการสัมภาษณผูบริหารของวินด เอนเนอรย่ี ไดรับทราบวาธนาคารกสิกร
ไทย (“KBANK”) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (“BAY”) ไดรับการมอบหมายเปนผูจัดการในการจัดหา
สินเช่ือรวม (Lead Arranger) เพื่อสนับสนุนทางการเงินแกโครงการ จํานวน 8,750 ลานบาท โดยคาดวา
การลงนามในสัญญาเงินกู (Facility Agreement) จะเกิดขึ้นพรอมการลงนามในสัญญารวมลงทุนใน 
อีโอลัส (ระหวางวินด เอนเนอรย่ี กับ เด็มโก) และในบริษัทดําเนินโครงการ (ระหวางวินด เอนเนอรย่ี  
อีโอลัส ผูถือหุน A ผูถือหุน B และเฟรส หรือเคอารทู) และภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนของเด็มโก
อนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ 

สําหรับเงินลงทุนของแตละโครงการ มีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้    

 เฟรส 
(ลานบาท) 

เคอารทู 
(ลานบาท) 

รวม 
(ลานบาท) 

1.  คากังหันลม คาอุปกรณ และคาบริการตางๆ ที่เก่ียวของ 4,080 4,030 8,110 
2.  คากอสรางโรงไฟฟาและสถานี (BOP) และคาเผ่ือการ

กอสราง (Contingency) 
1,400 1,260 2,660 

3.  คาดําเนินการและพัฒนาเบ้ืองตน (Pre-Operating Costs) 
และคาใชจายอื่นๆที่เก่ียวของ 

870 860 1,730 

รวม  6,350 6,150 12,500 

โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของโครงการผลิตไฟฟาหวยบง  ประกอบดวยรายไดหลัก 3 ประเภท คือ 

1) รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟผ. -  เฟรสและเคอารทู ไดย่ืนคํารองขอขายไฟฟาตอ 
กฟผ. ตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) จากพลังงานหมุนเวียน กําลังการ
ผลิตไมเกิน 90 เมกะวัตต และไดลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา กับ กฟผ. (Power Purchase 
Agreement หรือ PPA) ประเภท Non-Firm เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยมีสาระสําคัญของ 
PPA ดังนี้ 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 14 จากทั้งหมด 80 หนา 

อายุสัญญา 5 ป นับต้ังแตเดือนที่โครงการเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาใหกฟผ. และ
ตอสัญญาไดอีกคราวละ 5 ป 

การซื้อขายไฟฟา  วันกําหนดเร่ิมตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย (SCOD)  
- โครงการเวสต หวยบง 2 (เคอารทู) คือ วันที่ 31ธันวาคม 2554 
- โครงการเวสต หวยบง 3 (เฟรส) คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 
ปริมาณพลังไฟฟาที่ตกลงซ้ือขายเทากับ 90 เมกะวัตต ณ ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลต 

อัตรารับซื้อไฟฟา -  คาไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดัน 11-13 กิโลโวลต 
- คาสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดย
อัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสงเฉล่ีย) 

หลักคํ้าประกันการย่ืน
ขอเสนอขายไฟฟา 

หนังสือคํ้าประกันธนาคาร จํานวนเงิน 18,000,000 บาท   
- กรณีโครงการเร่ิมตนซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ภายใน 60 
วันนับจาก SCOD กฟผ. คืนเต็มจํานวน 

- กรณี COD ลาชากวา 60 วันนับจาก SCOD กฟผ. หักคาปรับ
ความลาชาในอัตรารอยละ 0.33 ตอวัน ของวงเงินหลักคํ้าประกัน
การย่ืนขอเสนอขายไฟฟา 

- กรณีบริษัทไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ โดยไมได
เกิดจากความผิดของบริษัท กฟผ. คืนเต็มจํานวน 

การยกเลิกสัญญา ถาโครงการไมสามารถเร่ิมตนซ้ือขายไฟฟาไดภายใน 12 เดือนนับ
จากวัน SCOD ใหถือวาสัญญาซ้ือขายไฟฟาส้ินสุดลง 

2)  รายไดจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (“Adder”) – เฟรสและเคอารทูจะไดรับ Adder ที่อัตรา 3.50 
บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 ป นับจากวัน COD เนื่องจากเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กจาก
พลังงานลม ซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่ไดรับการสงเสริม 

3)  รายไดจากการจําหนายคารบอนเครดิต (“CERs”) - เฟรสและเคอารทูไดเขาทําขอตกลงเบื้องตน 
(Term sheet) กับ EDF Trading Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของการไฟฟาแหงประเทศฝรั่งเศส 
เพื่อดําเนินการขอขึ้นทะเบียนโรงไฟฟาหวยบงกับคณะกรรมการ CDM ขอใบรับรอง CERs และรับ
ซื้อ CERs จากโรงไฟฟาหวยบง  

 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว จะเกิดขึ้นภายหลังการรวมลงทุนระหวางผูรวมทุนหลักเสร็จส้ิน 
(Financial Close) 

การบริการและซอมบํารุงกังหันลม 

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553 เฟรสและเคอารทู ไดวาจาง บริษัท Siemens Limited Thailand ในการ
บริการและซอมบํารุงกังหันลม และอุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของ สําหรับโรงไฟฟาหวยบง เปนระยะเวลา 5 
ป ภายใตสัญญาการใหบริการและรับประกันความพรอมของกังหันลม (Service and Availability 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 15 จากทั้งหมด 80 หนา 

Agreement หรือ SAA) และรับประกันระดับการใชงาน (Availability Warranty) ที่ระดับรอยละ 90 
ในชวง 3 เดือนแรกนับจากวันครอบครอง และระดับ 96 สําหรับเวลาท่ีเหลือจนครบกําหนดสัญญา 

สิทธิประโยชนทางภาษี 

โครงการผลิตไฟฟาหวยบง  ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) ในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการนับแตวันที่เร่ิม
มีรายไดจากการประกอบกิจการ ดังนี้ 
ปที่เริ่มมีรายได อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตราภาษีที่ไดรับยกเวน อัตราภาษีที่ตองชาํระ 
ปที่ 1 - 8  30% 100% 0% 
ปที่ 9 – 13 30% 50% 15% 
ปที่ 14 เปนตนไป  30% 0% 30% 

นอกจากนี้ ผูถือหุนของโครงการยังไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับจากโครงการไปรวมคํานวณ
ภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

การประเมินศักยภาพลม   
วินด เอนเนอรย่ี ไดวาจาง Garrad Hassan Pacific Pty Ltd (“GH”) บริษัทที่ปรึกษาดานเทคนิคที่
เช่ียวชาญดานพลังงานลม ซึ่งเปนสาขาประจําประเทศออสเตรเลีย ของ Garrad Hassan Group 
Limited ประเทศอังกฤษใหเขาไปทําการวิเคราะหและรวมทําการเก็บขอมูลความเร็วลมของบริเวณ
โครงการผลิตไฟฟาหวยบงเพ่ิมเติมจากขอมูลที่ วินด เอนเนอรย่ี ใหมาเปนระยะเวลา 7 เดือน เพื่อใช
เปนฐานขอมูลสําหรับการประมาณคาเฉล่ียความเร็วลมระยะยาวดวยวิธี MCP (Measure-correlate-
predict approach) และพลังงานสุทธิที่ผลิตได โดยมีกระบวนการคือ นําขอมูลความเร็วของลมที่วัดได
จากเสาวัด (Mast) จํานวน 10 ตนจากทั้งหมด 17 ตน ในชวง 2 ป 10 เดือน (เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตเดือน 
เมษายน พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552) ไปทําสหสัมพันธ (Correlations) รายชั่วโมง รายวัน 
และรายเดือนกับขอมูลความเร็วและความตอเนื่องของลมที่เก็บโดยกฟผ. ในชวง 3 ป 9 เดือน (เร่ิมเก็บ
ขอมูลต้ังแตเดือน มีนาคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552) ตามลําดับ แลวเลือกคาสหสัมพันธ
ที่มากที่สุดมารวมเปนตัวแทนในการประมาณคาเฉล่ียความเร็วลมระยะยาวดังตารางตอไปนี้ตาราง
คาเฉล่ียความเร็วลมระยะยาว 

เสา ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรตอวนิาท)ี 
โคราช 01 6.8 
โคราช 03 6.0 
โคราช 05 6.5 
โคราช 06 5.8 
โคราช 08 6.2 
โคราช 09 6.5 
โคราช 10 5.8 
โคราช 11 6.7 
โคราช 12 6.2 
โคราช 13 6.1 

 ที่มา: รายงานของ GH ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 
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หนา 16 จากทั้งหมด 80 หนา 

GH ไดประเมินวา กังหันลมทั้งหมดสามารถผลิตพลังงานสําหรับเฟรส (เวสต หวยบง 3) และเคอารทู 
(เวสต หวยบง 2) ตอปได 282.2 และ 267.5 กิกะวัตต-ชั่วโมง (GWh) ตามลําดับ โดยพลังงานที่ผลิตได
คือ พลังงานขั้นตน (Gross energy)  ซึ่งคํานวณจากความเร็วเฉลี่ยของลมและคาพลังงานที่เคร่ือง
กังหันลมผลิตได อยางไรก็ตาม พลังงานขั้นตนที่ผลิตไดนั้นยังไมไดรวมคาสูญเสียที่เกิดขึ้น เม่ือหักคา
สูญเสียแลว พลังงานสุทธิที่ผลิตได (Net energy production) สําหรับสําหรับเฟรส (เวสต หวยบง 3) 
และเคอารทู (เวสต หวยบง 2) คือ 236.9 และ 220.7 GWh ตามลําดับ โดยปจจัยหลักที่ทําใหพลังงาน
ขั้นตนที่ผลิตไดลดลงไดแสดงไวในตารางตอไปนี้ 

ประมาณการพลังงานสุทธิที่ผลิตไดในระยะยาว 

 เฟรส  
(เวสต หวยบง 3) 

เคอารทู  
(เวสต หวยบง 2) 

 

พลังงานที่ระบุไว                                 103.5 103.5 เมกะวัตต 
พลังงานที่ผลิตได                                282.2 267.5 GWh/ป 
หักปจจัยที่ทําใหพลังงานเกิดการสูญเสียพลังงาน (%) 
Wake effect 92.2 89.3  
Availability 96.8 96.8  
Electrical efficiency 96.5 96.8  
Turbine performance 100.0 100.0  
Environmental 99.5 99.5  
Noise curtailment 98.2 99.9  
Grid curtailment 99.7 99.2  
พลังงานสทุธทิี่ผลิตได 236.9 220.7 GWh/annum 

ที่มา: รายงานของ GH ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 
 

มาตรฐานการวัดพลังงานลมโดยท่ัวไปจะใชตัวเลขทางสถิติมาประกอบ โดยกําหนดกรอบตัวเลข
พลังงานลมที่ผลิตกระแสไฟฟาสุทธิ เชน P90 P75 และ P50 ตามระดับความนาจะเปนและระดับความ
เส่ียงที่รับไดของแตละบุคคล ดังนี้ 

ความนาจะเปนที่ระดับรอยละ 90 หรือ P90 หมายถึง ความเช่ือม่ันที่รอยละ 90 วาไมมีกระแสลมที่ทํา
ใหผลผลิตพลังงานไฟฟาสุทธิ (Net energy yield) ตํ่ากวาคากลาง เหมาะสมกับบุคคลที่ระมัดระวัง 
(conservative) มาก 

ความนาจะเปนที่ระดับรอยละ 75 หรือ P75 หมายถึง ความเช่ือม่ันที่รอยละ 75 วาไมมีกระแสลมที่ทํา
ใหผลผลิตพลังงานไฟฟาสุทธิตํ่ากวาคากลาง เหมาะสมกับธนาคารที่กําลังพิจารณาการปลอยเงินกู และ 

ความนาจะเปนที่รอยละ 50 หรือ P50 หมายถึง ความเช่ือม่ันที่รอยละ 50 วาไมมีกระแสลมที่ทําใหผล
ผลิตพลังงานไฟฟาสุทธิตํ่ากวาคากลาง เหมาะสมกับนักลงทุนโดยทั่วไป 

รายละเอียดพลังงานสุทธิที่ผลิตไดตามระดับความนาจะเปนที่แตกตางกัน P90 P75 และ P50 ไดแสดง
ไวดังนี้ 
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หนา 17 จากทั้งหมด 80 หนา 

คาความนาจะเปนของพลังงานสุทธิ(GWh/ป)   

คาเฉล่ีย 1 ป 
พลังงานสุทธทิี่ผลติได 

คาเฉล่ีย 10 ป 
พลังงานสุทธทิี่ผลติได 

คาเฉล่ีย 20 ป 
พลังงานสุทธทิี่ผลติได 

โครงการ 
 

90% 75% 50% 90% 75% 50% 90% 75% 50% 
เฟรส (เวสต หวยบง 3) 177.3 205.5 236.9 192.7 213.6 236.9 193.7 214.1 236.9 
เคอารทู (เวสต หวยบง 2) 163.7 190.7 220.7 178.0 198.2 220.7 178.9 198.7 220.7 

ที่มา: รายงานของ GH ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 

การประเมินดานเทคนิค 

วินด เอนเนอรย่ี ไดวาจาง Mott MacDonald Company Limited (“Mott”) บริษัทที่ปรึกษาดาน
วิศวกรรมจากประเทศอังกฤษ เปนที่ปรึกษาดานเทคนิคอิสระสําหรับโครงการผลิตไฟฟาหวยบง 
(Lender’s Technical Advisor: LTA) เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ (LTA Due Diligence 
Report) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554 เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการขอกูเงินจากธนาคาร 

ทั้งนี้ Mott ไดทําการศึกษาความสมเหตุสมผลในการจัดหาและควบคุมคุณภาพของกังหันลมและ
อุปกรณอื่นๆ การกอสราง การวิเคราะหความเปนไปไดในการผลิตไฟฟาตามกําลังการผลิตที่ วินด เอน
เนอรย่ี นําเสนอและสอบทานความเปนไปไดของประมาณการทางการเงินของโรงไฟฟาและความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานตางๆ โดยเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันในตางประเทศ โดย 
Mott ใหความเห็นวา ศักยภาพลมอยูในระดับที่นาพอใจ ตนทุนอยูในระดับที่ใกลเคียงกับโครงการใน
ลักษณะเดียวกันในตางประเทศ และขอบเขต ราคา และเงื่อนไขตางๆ ของสัญญาการจัดหาและติดต้ัง
กังหันลม สัญญาการกอสราง และสัญญาการบริการและซอมบํารุงกังหันลมอยูในระดับที่ใกลเคียงกับ
มาตรฐานโดยท่ัวไปของอุตสาหกรรม  

ใบอนุญาตที่เก่ียวของ 

ในการดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม เฟรสและเคอารทู ไดย่ืนขอใบอนุญาตตางๆ จาก
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยใบอนุญาตที่ไดรับแลวประกอบดวย 

1) หนังสืออนุญาตจากอบต.หวยบงเก่ียวกับผังเมือง 

2) หนังสือจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”) เร่ืองอนุญาตใหเช่ือมโยงระบบ 115 เควี เพื่อการขาย
ไฟฟาผานระบบไฟฟาของ กฟภ. 

3) ใบอนุญาตกอสราง อ. 1 

4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

5) ใบตอบรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

6) หนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่ในเขตทางหลวง 

สําหรับใบอนุญาตที่ยังอยูระหวางการเตรียมการย่ืนเอกสาร ไดแก ใบอนุญาตผลิตไฟฟา ใบอนุญาต
ผลิตพลังงานควบคุม ใบรับรองการกอสรางอาคาร และใบแจงประกอบกิจการโรงงาน 
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หนา 18 จากทั้งหมด 80 หนา 

1.5.4 รายชื่อผูถือหุน  

อีโอลัส 

ณ 30 มีนาคม 2554 อีโอลัสมีทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท แบงเปน 42,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท ชําระเต็มมูลคา รายชื่อผูถือหุนมีดังนี้ 

ชื่อ สัดสวนรอยละ 
1. นายนพพร ศุภพิพัฒน 0.00 
2. นางสาวสุจิตรา แสนรัมย 0.00 
3. นางสาววันนิสา พึ่งวัด 0.00 
4.  บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด 100.00 

วินด เอนเนอรย่ี  

ณ 16 มีนาคม 2554 วินด เอนเนอรย่ี มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบงเปน 50,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลวเทากับ 395,737,500 บาท รายชื่อผูถือหุนมีดังนี้  

ชื่อ สัดสวนรอยละ 
1. บริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอรยี่ คอรปอเรช่ัน จํากัด /1 77.53 /2 
2. บริษัท ดี ดี มารท จํากัด 9.60 
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท 5.00 
4. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท 2.17 
5. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท 2.17 
6. นายกําธร กิตติอิสรานนท 2.17 
7. นางสาวจารุวรรณ วงษมา 0.70 
8. นายชาย กุลวานิช 0.30 
9. นายนพพร ศุภพิพัฒน 0.20 
10. นายสัจจะ มารัตนชัย 0.10 

  /1 ผูถือหุนใหญของรีนิวเอเบิล คือนายนพพร ศุภพิพัฒน ถือหุนรอยละ 99.99 
  /2 ชําระคาหุนรอยละ 37.5 ของมูลคาที่ตราไว 

เฟรส 

ณ 16 มีนาคม 2554 เฟรส มีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท แบงเปน 35,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลวเทากับ 88,250,000 บาท รายชื่อผูถือหุนมีดังนี้  

ชื่อ สัดสวนรอยละ 
1. บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 60.00 /1 
2. บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด 20.00 /1 
3. บริษัท เอนเนอรยี่ ชิโน อินเวสตเมนท  จํากัด 20.00 /1 
4.  นางสาววันนิสา พึ่งวัด 0.00 

  /1 ชําระคาหุนรอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว 

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 19 จากทั้งหมด 80 หนา 

เคอารทู 

ณ 16 มีนาคม 2554 เคอารทู มีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท แบงเปน 35,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนชําระแลวเทากับ 88,250,000 บาท รายชื่อผูถือหุนมีดังนี้  

ชื่อ สัดสวนรอยละ 
1. บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 60.00 /1 
2. บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด 20.00 /1 
3. บริษัท เอนเนอรยี่ ชิโน อินเวสตเมนท  จํากัด 20.00 /1 
4.  นายนพพร ศุภพิพัฒน 0.00 

  /1 ชําระคาหุนรอยละ 25 ของมูลคาหุน 

1.5.5 คณะกรรมการ 

อีโอลัส 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายนพพร ศุภพิพฒัน กรรมการ 

วินด เอนเนอรย่ี  

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายนพพร ศุภพิพฒัน กรรมการ 
2.  นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย สมนึก ธีระกุลพิศทธิ์ กรรมการ 
4.  นายแฟรงค โฮเยอรสเลฟ กรรมการ 

เฟรส 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายนพพร ศุภพิพฒัน กรรมการ 

เคอารทู 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายกําธร กิตติอิสรานนท กรรมการ 

1.5.6 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

อีโอลัส 

งบการเงินตรวจสอบสําหรับงวดวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 (วันที่จดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

งบดุล (หนวย: บาท) 2553 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  25,505 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 25,519 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 966,441 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 20 จากทั้งหมด 80 หนา 

งบดุล (หนวย: บาท) 2553 

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 966,441 
รวมสินทรัพย 991,960 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,000 
รวมหนี้สิน 10,000 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว1/  1,000,000 
ขาดทุนสะสม (18,040) 

รวมสวนของผูถือหุน 981,960 
 

งบกําไรขาดทุน (หนวย: บาท) 2553 

ดอกเบ้ียรับ 1,369 
คาใชจายในการบริหาร 19,409 
กําไร/ (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน (18,040) 
ตนทุนทางการเงิน  - 
กําไร/ (ขาดทุน) สําหรับป/งวด  (18,040) 

1/ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554 อีโอลัสจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํานวน 419 ลานบาท สงผลใหปจจุบันมีทุนที่ออกและชําระแลวเทากับ 420 ลานบาท 

เฟรส 

งบการเงินตรวจสอบสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดวันที่ 10 มิถุนายน 2552 
(วันที่จดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

งบดุล (หนวย: บาท) 2552 2553  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  1,480 39,076 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 245,621 9,601,484 
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 247,101 9,640,560 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 990,000 13,921,020 
อุปกรณ - 7,677,721 
สินทรัพยไมมีตัวตน - 15,024,521 
ตนทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา 3,350,000 69,531,021 
      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,340,000 106,154,274 

รวมสินทรัพย 4,587,101 115,794,834 
เจาหนี้อื่น 3,584,500 27,679,930 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 145,000 1,116,319 

รวมหนี้สิน 3,729,500 28,796,249 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 350,000,000 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,000,000 88,250,000 
ขาดทุนสะสม (142,399) (1,251,415) 

รวมสวนของผูถือหุน 857,601 86,998,585 
 
 
 
 
 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 21 จากทั้งหมด 80 หนา 

งบกําไรขาดทุน (หนวย: บาท) 2552 2553  
ดอกเบ้ียรับ 11,121 15,632 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - 26,926 
รวมรายได 11,121 42,558 
คาใชจายในการบริหาร 153,520  1,130,720 
กําไร/ (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน (142,399) (1,088,162) 
ตนทุนทางการเงิน  - 20,854 
กําไร/ (ขาดทุน) สําหรับป/งวด  (142,399) (1,109,016) 

 

เคอารทู 

งบการเงินตรวจสอบสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับงวดวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 
(วันที่จดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

งบดุล (หนวย: บาท) 2552 2553  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  2,850 3,928,018 
เงินใหกูยืระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน - 3,300,000 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 196,287 6,522,152 
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 199,137 13,750,170 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 990,000 22,343,099 
อุปกรณ - 5,179,233 
สินทรัพยไมมีตัวตน - 5,991,069 
ตนทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา 2,677,000 67,463,823 
      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,667,000 100,977,224 

รวมสินทรัพย 3,866,137 114,727,394 
เจาหนี้อื่น 2,864,390 26,100,477 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 77,500 1,165,227 

รวมหนี้สิน 2,941,890 27,265,704 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 350,000,000 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,000,000 88,250,000 
ขาดทุนสะสม (75,753) (788,310) 

รวมสวนของผูถือหุน 924,247 87,461,690 
 

งบกําไรขาดทุน (หนวย: บาท) 2552 2553  
ดอกเบ้ียรับ 8,897 24,994 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน - 26,926 
รวมรายได 8,897 51,920 
คาใชจายในการบริหาร 84,650  743,589 
กําไร/ (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน (75,753) (691,669) 
ตนทุนทางการเงิน  - 20,888 
กําไร/ (ขาดทุน) สําหรับป/งวด  (75,753) (712,557) 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 22 จากทั้งหมด 80 หนา 

1.5.7 อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) ของกระทรวงพลังงาน ที่ใหความสําคัญกับการผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ไดกําหนดเปาหมายสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในป 2565 
ไวที่ 5,604 เมกะวัตต โดยสวนหนึ่งมาจากพลังงานลมเทากับ 800 เมกะวัตต 

เปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในป 2565  

120 MW
160 MW
324 MW

500 MW

800 MW
3,700 MW

ชีวมวล

ลม

แสงอาทิตย

นํ้า

พลังงานขยะ

กาซชีวภาพ

 
ที่มา: แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป กระทรวงพลังงาน 

ทั้งนี้ ตามรายงานของกระทรวงพลังงานพบวา ปจจุบันมีเอกชนสนใจลงทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
มากย่ิงขึ้น ณ ส้ินป 2553 มีปริมาณไฟฟาเสนอขายแก กฟผ.และกฟภ.จากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (“SPP”) 
และผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (“VSPP”) รวมกันมากกวา 1,300 เมกะวัตต แตปริมาณท่ีขายไฟฟาเขา
ระบบแลวมีเพียง 0.38 เมกะวัตต และท่ีอยูระหวางรอ COD มีเพียง 300 เมกะวัตต (รายละเอียด ตามที่
ปรากฏในตารางดานลาง) เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญมีปญหาติดขัดเร่ืองการขออนุญาตใชพื้นที่
จากผูที่เก่ียวของ เนื่องจากพื้นที่ที่มีศักยภาพลมสูงมักจะอยูในเขตภูเขาหรือเขตปาสงวนและตองขอ
อนุญาตใชพื้นที่จากหนวยงานที่เก่ียวของ  

อยางไรก็ดี กระทรวงพลังงานไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาการขอใหพื้นที่ดังกลาว 
โดยในปจจุบัน ส.ป.ก. อนุญาตใหเชาพื้นที่เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และไดออก
ระเบียบเพื่อชวยสนับสนุนอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 23 จากทั้งหมด 80 หนา 

สถานภาพการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานลม ณ เดือนธันวาคม 2553 ของกฟผ. จากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
(SPP) จําแนกตามสถานะของโครงการ  

 
บริษัท 

(โครงการ) 
สถานที่ตัง้
โรงไฟฟา 

ขนาดโรงไฟฟา 
(MW) 

ปริมาณไฟฟา 
เสนอขาย (MW) 

ลงนาม PPA แลว (อยูระหวางรอ COD)      
1 บริษัท  ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี  

คอรปอเรช่ัน จํากัด (เขาคอ) 
อ. เขาคอ  
จ. เพชรบูรณ 

60.00 60.00  

2 บริษัท เค.อาร.ทู.จํากัด  
(เวสต หวยบง 2) 

อ. ดานขุนทด  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

3 บริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด  
(เวสต หวยบง 3) 

อ. ดานขุนทด  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

 รวม  267.00 240.00 
ไดรับการตอบรับซ้ือจาก กฟผ. แลว (ยังไมลงนาม PPA)           
4 บริษัท เทพสถิต วินดฟารม จํากัด (1) อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 90.00 90.00  
5 บริษัท ชัยภูมิ วินดฟารม จํากัด (1) อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 90.00 90.00  
6 บริษัท ชัยภูมิ วินดฟารม จํากัด (2) อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 50.40  50.00  
7 บริษัท ชัยภูมิ วินดฟารม จํากัด (3) อ. แกงครอ จ.ชัยภูมิ 50.40 50.00 
 รวม  280.80 280.00 

อยูระหวางการพิจารณา               
8 บริษัท เค.อาร.วัน.จํากัด  

(เวสต หวยบง 1) 
อ.ดานขุนทด  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

9 บริษัท อีสต หวยบง วินด จํากัด  
(อีสต หวยบง) 

อ. ดานขุนทด  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

10 บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด  
(โคราช 02/1) 

อ. เทพารักษ  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

11 บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด 
(โคราช 02/2) 

อ. เทพารักษ  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

12 บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด 
(โคราช 02/3) 

อ. เทพารักษ  
จ. นครราชสีมา 

103.50 90.00  

13 บริษัท วะตะแบก วินด จํากัด อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 57.50 50.00  
14 บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด  

(โครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม รอยเอ็ด) 
อ. โพธิ์ชัย  
จ. รอยเอ็ด 

207.00 90.00  

15 บริษัท รินเนอย่ี จํากัด อ. สีค้ิว  
จ. นครราชสีมา 

45.00 90.00  

16 บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด มหาชนและ 
บริษัท ซีแอลพี เพาเวอร (ประเทศไทย) 
จํากัด (โครงการราชสีมาวินดฟารม) 

อ. สีค้ิว  
จ. นครราชสีมา 

64.80 60.00 

17 บริษัท บานกังหัน จํากัด อ. เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ NA 60.00 

 รวม  951.80 775.00 
 รวมทั้งสิน้ 17 โครงการ   1,499.60 1,295.00 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 24 จากทั้งหมด 80 หนา 

สถานภาพการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานลม ณ เดือนธันวาคม 2553 ของกฟภ. จากผูผลิตไฟฟารายเล็ก
มาก (VSPP) จําแนกตามสถานะของโครงการ  

 
บริษัท 

(โครงการ) 
สถานที่ตัง้
โรงไฟฟา 

ขนาดโรงไฟฟา 
(MW) 

ปริมาณไฟฟา    
เสนอขาย (MW) 

ขายไฟฟาเขาระบบแลว   
1 บริษัท มาสเตอร เพาเวอร จํากัด อ. หัวไทร 

จ. นครศรีธรรมราช 
0.08 0.08 

2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

อ. หัวไทร 
จ. นครศรีธรรมราช 

0.25 0.25 

3 โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ อ. ทายาง จ.เพชรบุรี 0.05 0.05 
 รวม  0.38 0.38 

ลงนาม PPA แลว (อยูระหวางรอ COD)      
4 บริษัท เทพพนา วินดฟารม จํากัด อ. แกงครอ จ. ชัยภูมิ 8.40 8.00 
5 บริษัท บอทองวินดฟารม จํากัด (เฟส1) อ. ปากชอง  

จ. นครราชสีมา 
9.00 8.00 

6 บริษัท บอทองวินดฟารม จํากัด (เฟส2) อ. ปากชอง  
จ. นครราชสีมา 

9.00 8.00 

7 บริษัท เบตา เอ็นจิเนียร่ิง กาญจนบุรี จํากัด อ. เมือง  
จ. สมุทรสาคร 

1.20 1.20 

8 บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด อ. สีค้ิว  
จ. นครราชสีมา 

9.00 8.00 

9 บริษัท แมกมาวินดเพาเวอร จํากัด อ. เมือง  
จ. สมุทรสาคร 

5.98 6.00 

10 บริษัท วินดฟารม(ประเทศไทย) จํากัด อ. เมือง  
จ. ประจวบคีรีขันธ 

1.50 1.50 

11 บริษัท แอควา พลัส จํากัด อ. เมือง  
จ. สมุทรสาคร 

7.50 7.35 

12 นายสุรศักด์ิ ศตวิริยะ อ. บานแหลม  
จ. เพชรบุรี 

1.54 1.54 

13 บริษัท เทพพนา วินดฟารม จํากัด อ. เทพสถิต จ.ชัยภูม ิ 6.90 6.90 
14 บริษัท เทพพนา วินดฟารม จํากัด อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 6.90 6.90 
15 หจก. วินด พาวเวอร แอนด เอนเนอย่ี  อ. เมือง  

จ. สมุทรสาคร 
0.05 0.05 

16 บริษัท ศรีชัย พลังงาน จํากัด อ. เมือง จ. ชุมพร 0.05 0.05 
17 บริษัท ทุงกังหันพระพาย จํากัด อ. เมือง  

จ. สมุทรสาคร 
0.05 0.05 

 รวม  67.07 63.53 
ไดรับการตอบรับซ้ือจาก กฟภ. แลว (ยังไมลงนาม PPA)     
18 บริษัท คะเณยะ จํากัด อ.หัวไทร  

จ.นครศรีธรรมราช 
1.00 1.00 

19 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี  อ. เขาคอ  6.00 6.00 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 25 จากทั้งหมด 80 หนา 

 
บริษัท 

(โครงการ) 
สถานที่ตัง้
โรงไฟฟา 

ขนาดโรงไฟฟา 
(MW) 

ปริมาณไฟฟา    
เสนอขาย (MW) 

คอรปอเรช่ัน จํากัด จ. เพชรบูรณ 
20 บริษัท เทพพนา วินดฟารม จํากัด อ.เมือง  

จ. ชัยภูมิ 
6.90 6.90 

21 บริษัท เพาเวอร อีเล็คตรคอล ทู จํากัด อ. หัวไทร  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

22 บริษัท เพาเวอร อีเล็คตรคอลวัน จํากัด อ. หัวไทร  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

23 บริษัท เอ็กซเซลเบิรชโฮลด้ิง  
(ประเทศไทย) จํากัด 

อ. กาญจนดิษฐ  
จ. สุราษฏรธานี 

1.00 1.00 

24 หจก.เจ.เอ็น.ดี.เพาเวอร อ. กาญจนดิษฐ  
จ. สุราษฏรธานี 

1.00 1.00 

25 หจก.เพาเวอรอิเล็กตริคอล อ. กาญจนดิษฐ  
จ. สุราษฏรธานี 

1.00 1.00 

26 หจก.วินเทอรไบน อ. ทาฉาง  
จ. สุราษฎรธานี 

1.00 1.00 

27 หจก.ไอ.คิว.ดี. เอ็นจิเนียร่ิง กรุป อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

28 บริษัท ซันสวีท จํากัด อ. เมือง จ. พะเยา 0.25 0.20 
29 บริษัท ภัคตรแพนนิ่งดีเวลลอป จํากัด อ. หัวไทร  

จ. นครศรีธรรมราช 
1.00 1.00 

30 หจก.วินดเทอรไบน อีเล็คตริคอล อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

31 หจก.วินดเทอรไบน อีเล็คตริคอล วัน อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

32 หจก.วินดเทอรไบน อีเล็คตริคอล ทู อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

33 หจก.วินดเทอรไบน อีเล็คตริคอล ทรี อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

1.00 1.00 

34 บริษัท โกมล พร็อพเพอรต้ี จํากัด อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

0.05 0.05 

35 บริษัท โฟรไลฟเทค จํากัด อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

0.05 0.05 

36 บริษัท โฟรไลฟเทค จํากัด อ. ปากพนัง  
จ. นครศรีธรรมราช 

0.05 0.05 

 รวม  26.30 26.25 
อยูระหวางการพิจารณา               
37 บริษัท เอส เอ วิช่ัน จํากัด อ. หลมเกา  

จ. เพชรบูรณ 
2.20 2.10 

38 โครงการผลิตกระแสไฟฟาเมืองพทัยา 
(เกาะลาน) 

อ. บางละมุง  
จ. ชลบุรี 

0.20 0.20 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 26 จากทั้งหมด 80 หนา 

 
บริษัท 

(โครงการ) 
สถานที่ตัง้
โรงไฟฟา 

ขนาดโรงไฟฟา 
(MW) 

ปริมาณไฟฟา    
เสนอขาย (MW) 

39 บริษัท เกาะเตา วินด จํากัด อ. เกาะพงัน  
จ. สุราษฎรธานี 

5.00 4.80 

 รวม  7.40 7.10 
 รวมทั้งสิน้ 39 โครงการ   101.15 97.26 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ทั้งนี้ ในอนาคตคาดวาเอกชนจะหันมาสนใจลงทุนผลิตไฟฟาจากพลังงานลมมากย่ิงขึ้น เนื่องจาก 
รัฐบาลและกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงานใหความสําคัญและออกมาตรการสงเสริม
ใหพลังงานลมเปนพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟาเชิงพาณิชย ไดแก มาตรการสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีกังหันลม มาตรการสงเสริมดานการเงินเพื่อผลักดันภาคเอกชนใหลงทุนติดต้ังกังหันลม เชน 
การสงเสริมการลงทุนผานมาตรการสงเสริมการลงทุนของ BOI การให Adder การสนับสนุนใหเปน
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อจําหนาย CERs เปนตน รวมทั้งการใหความชวยเหลือดาน
วิชาการและขอมูล และจัดทําแผนท่ีศักยภาพพลังงานลมใหม แสดงความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับ
ความสูง 90 เมตร ซึ่งจะสามารถสนับสนุนใหเอกชนนํามาใชในการพิจารณาลงทุนโครงการโรงไฟฟา
พลังงานลมตอไป 

1.6 สรุปสาระสําคัญของสัญญา  

 1.6.1. รางสัญญาจองซื้อหุน ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 

คูสัญญา อีโอลัส กับ เด็มโก 
ขอตกลง เด็มโกตกลงซื้อหุน 1 หุนจากวินด เอนเนอรยี่ และจองซื้อหุนเพ่ิมทุนในอีโอลัส 

จํานวน 35,135,135 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 37 บาท 
รวมเปนเงิน 1,299,999,995 บาท  คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 27 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลว ณ วันท่ีรายการเสร็จสมบูรณ (Completion Date)  

เงื่อนไขการทํารายการ  คณะกรรมการและผูถือหุนของอีโอลัสอนุมัติการซื้อขายหุนและเงื่อนไขท่ี
เกี่ยวของ 
 เด็มโกซื้อหุน 1 หุนจากวินด เอนเนอรยี่หรือผูถือหุนรายอื่นในอีโอลัส 
 อีโอลัสเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 420,000,000 บาทเปน 1,301,351,350 บาท 

  

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 27 จากทั้งหมด 80 หนา 

 1.6.2. รางสัญญาระหวางผูถือหุนของอีโอลัส ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 

1. คูสัญญา วินด เอนเนอรยี่ กับ เด็มโก  
2. วันท่ีสัญญามีผล วันท่ีวินด เอนเนอรยี่และเด็มโกเปนผูถือหุนในอีโอลัส 
3. การประกอบธุรกิจของ  อีโอลัสประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทผูดําเนินโครงการ (เฟรส และเคอารทู) 
4. การแตงต้ังกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนาม 

 วินด เอนเนอรยี่ มีสิทธิแตงต้ังกรรมการ 3 คน และเด็มโกมีสิทธิแตงต้ัง
กรรมการ 1 คน 
 สิทธิของผูถือหุนในการเสนอกรรมการขึ้นกับสัดสวนการถือหุน ดังน้ี :  
- ผูถือหุนท่ีถือหุนในสัดสวนทุกรอยละ 25 ของหุนท้ังหมดของอีโอลัสจะมีสิทธิ
เสนอกรรมการได 1 คน 
- ผูถือหุนท่ีถือหุนในสัดสวนตํ่ากวารอยละ 25 ไมมีสิทธิเสนอกรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามประกอบดวยกรรมการคนใดคนหน่ึงซึ่งเปนตัวแทน
ของวินด เอนเนอรยี่ ลงนามพรอมประทับตราสําคัญบริษัท หรือกรรมการหน่ึง
คนซึ่งเปนตัวแทนของวินด เอนเนอรยี่ลงนามรวมกับกรรมการซึ่งเปนตัวแทน
ของเด็มโกพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

5. ขอสงวนสิทธ ิ 
(Reserved Matters) 

 กอนท่ีเด็มโกชําระคาหุนครบถวนตามสัญญาจองซื้อหุน (Share Subscription 
Agreement) การดําเนินการของอีโอลัสดังตอไปน้ีตองไดรับมติอนุมัติเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูถือหุนท่ีถือหุนรวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 95 ของ
ทุนจดทะเบียนของอีโอลัส   
- การลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
- การลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจใดๆ นอกเหนือจากในเฟรส และเคอารทู 
- การขาย การกอภาระผูกพัน การจํานอง หรือคํ้าประกันสินทรัพยใดๆ ของอี
โอลัส ท่ีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
- การเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันท่ีมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
- การกูยืม การใหกูยืมหรือการคํ้าประกันโดยอีโอลัสกรณีเกินกวา 10 ลานบาท 
- การชําระคาใชจายใดๆ โดยอีโอลัสท่ีมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
- การเขารวมลงทุน (Joint Venture) หรือการควบรวมกิจการโดยอีโอลัส 
 หลังจากเด็มโกชําระคาหุนครบถวนตามสัญญาจองซ้ือหุน การดําเนินการของ
อีโอลัสดังตอไปนี้ ตองไดรับมติอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูถือหุนท่ีถือ
หุนรวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของอีโอลัส   
- การลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจใดๆ นอกเหนือจากในเฟรส และเคอารทู 
- การเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันท่ีมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
- การกูยืม การใหกูยืมหรือการคํ้าประกันโดยอีโอลัสกรณีเกินกวา 10 ลานบาท 
- การชําระคาใชจายใดๆ โดยอีโอลัสท่ีมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท 
 หลังจากเด็มโกชําระคาหุนครบถวนตามสัญญาจองซ้ือหุน การดําเนินการของ
อีโอลัสดังตอไปนี้ ตองไดรับมติอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูถือหุนท่ีถือ
หุนรวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของอีโอลัส   
- การลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
- การเขารวมลงทุน (Joint Venture) หรือการควบรวมกิจการโดยอีโอลัส 
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6. การขายหุน 1. วินด เอนเนอรยี่มีสิทธิ (Option) ท่ีจะซื้อหุนท่ีเด็มโกถือในอีโอลัสสัดสวน  
รอยละ 2.00 ของหุนท้ังหมด ณ วันใชสิทธิ (Option Share) ในราคาซื้อรวม 
120 ลานบาท โดยวันใชสิทธิคือวันใดๆ หลังจากวัน COD ของทั้ง 2 โครงการ 
และกอนวันแรกของการจายเงินปนผลโดยโครงการใดโครงการหน่ึง  

2. หากเด็มโกเสนอขายหุนท่ีถืออยูท้ังหมดหรือบางสวน (DEMCO Sale Share) 
ใหแก วินด เอนเนอรยี่ แตวินด เอนเนอรยี่ไมใชสิทธิซื้อหุนดังกลาว วินด เอน
เนอรยี่จะรับผิดชอบในการหาผูลงทุนมาซ้ือหุนดังกลาวในราคาไมตํ่ากวา 
Expected Sale Price ซึ่งเทากับ  

จํานวนหุน DEMCO Sale Share 
จํานวนหุนที่เด็มโกถืออยูทั้งหมด  

x [ราคาตนทุนของเด็มโก + 200 ลานบาท] 

 หรือเทากับ  
จํานวนหุน DEMCO Sale Share 

25.0% * 130.1 ลานหุน 
x [1,200 + 200 ลานบาท] 

 ในกรณีท่ีเด็มโกตกลงขาย DEMCO Sale Share แตราคาซื้อท่ีผูลงทุนเสนอซื้อ
ตํ่ากวา Expected Sale Price วินด เอนเนอรยี่ จะชําระสวนตางใหแกเด็มโก
เปนเงินสด และ/หรือชําระโดยการโอนขายหุนอีโอลัสท่ีวินด เอนเนอรยี่ถืออยู 
ในมูลคาเทากับสวนตางใหกับผูลงทุนพรอมกับหุนท่ีเด็มโกตกลงขาย  แตท้ังน้ี 
หุนท่ีวินด เอนเนอรยี่จะโอนใหแกเด็มโกจะมีจํานวนไมเกินจํานวนท่ีทําให
สัดสวนการถือหุนของวินด เอนเนอรยี่ในอีโอลัสลดตํ่าลงกวารอยละ 51  หาก
มูลคาหุนท่ีวินด เอนเนอรยี่จะสามารถโอนมาเพ่ือชําระใหแกเด็มโกยังตํ่ากวา
สวนตาง และเด็มโกยังคงประสงคจะขายหุนใหแกผูลงทุนดังกลาว วินด เอน
เนอรยี่จะไมตองรับผิดชอบชดเชยสวนตางท่ีเหลืออีกตอไป  แตหากเด็มโก 
ตกลงท่ีจะไมขายหุนใหแกผูลงทุน วินด เอนเนอรยี่ก็จะรับผิดชอบหาผูลงทุน
รายใหมตอไป 

3. หากเด็มโกเลือกท่ีจะไมขายหุนท่ีถืออยู จะตองแจงแกวินด เอนเนอรยี่เปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 3 เดือนหลังจากวัน COD ของโครงการท้ังสอง (กรณีวัน 
COD ของทั้ง 2 โครงการเปนวันเดียวกัน) หรือวัน COD หลังสุด (กรณีวัน 
COD ของทั้ง 2 โครงการไมพรอมกัน) 

4. ผูถือหุนในอีโอลัสจะขายหุนใหแกบุคคลท่ี 3 ไดก็ตอเม่ือไดรับขอเสนอซ้ือหุน 
และผูถือหุนรายน้ัน ตองแจงแกผูถือหุนท่ีเหลือถึงขอเสนอดังกลาว และเปด
โอกาสใหผูถือหุนท่ีเหลือไดสิทธิซื้อหุนน้ันกอนในราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
ขอเสนอซ้ือหุน หากผูถือหุนท่ีเหลือไมใชสิทธิซื้อหุน การโอนขายหุนแกบุคคลท่ี 
3 จึงสามารถกระทําได  

7. การจายปนผล ผูถือหุนตกลงรวมกันวาเงินกําไรของอีโอลัสท้ังหมด หลังหักเงินทุนหมุนเวียน  
เงินสดสํารองเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และเทาท่ีไม
ขัดตอกฎหมายและ/หรือสัญญาตางๆ ท่ีอีโอลัสมีอยู  จะจายคืนแกผูถือหุนในรูป
เงินปนผล 
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 1.6.3. รางสัญญาระหวางผูถือหุนของเฟรสและเคอารทู ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2554  

 สัญญาระหวางผูถือหุนจะจัดทําขึ้นเปน 2 ฉบับสําหรับแตละบริษัท (เฟรส และเคอารทู) โดยมีขอตกลง
และเงื่อนไขเชนเดียวกัน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. คูสัญญา วินด เอนเนอรยี่, อีโอลัส, ผูถือหุน A, ผูถือหุน B และบริษัท  
2. วันท่ีสัญญามีผล วันท่ีอีโอลัส, ผูถือหุน A, ผูถือหุน B  เปนผูถือหุนในบริษัท  
3. ทุนจดทะเบียนและ 
การถือหุน  

ปจจุบัน เทากับ 350,000,000 บาท เปนทุนชําระแลว 88,250,000 บาท 
สัดสวนการถือหุนภายหลังการลงนามในสัญญาและเขาทํารายการตาม
สัญญา ประกอบดวย อีโอลัส รอยละ 60 ผูถือหุน A รอยละ 20 และผูถือหุน B 
รอยละ 20 

4. รายการระหวางกัน  รายการระหวางบริษัทกับผูถือหุนรายใด จะตองใชมติพิเศษของกรรมการ 
(Board Super Majority) คือเสียงขางมากของกรรมการที่รวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง (กรรมการท่ีแตงต้ังโดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิออก
เสียง) และตองประกอบดวยกรรมการของอีโอลัส อยางนอย 1 เสียง และ
กรรมการของผูถือหุน A หรือกรรมการของผูถือหุน B อยางนอย 1  
 บริษัทจะตองจายคาใชจายพัฒนาโครงการแกวินด เอนเนอรยี่ ตามสัญญา
พัฒนาโครงการ (Development Service Agreement) รวมมูลคาสัญญา
เทากับรอยละ 5 ของมูลคาการกอสรางโครงการ (ตาม BOP Agreement) 
บวกกับมูลคากังหันลม (ตาม TSA) นอกจากนี้ บริษัทและวินด เอนเนอรยี่ 
ไดเขาทําสัญญาใหบริการสนับสนุนโครงการ(Support Services 
Agreement) ครอบคลุมงานดานบุคลากร กฎหมาย การเงินและบัญชี เปน
ตน 

5. การแตงต้ังกรรมการและ
กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม 

 อีโอลัส มีสิทธิแตงต้ังกรรมการ 3 คน ผูถือหุน A มีสิทธิแตงต้ังกรรมการ 1 
คน และ ผูถือหุน B มีสิทธิแตงต้ังกรรมการ 1 คน 
 สิทธิของผูถือหุนในการเสนอกรรมการขึ้นกับสัดสวนการถือหุน ดังน้ี :  
- ผูถือหุนท่ีถือหุนในสัดสวนทุกรอยละ 20 ของหุนท้ังหมดของบริษัทจะมี
สิทธิเสนอกรรมการได 1 คน 
- ผูถือหุนท่ีถือหุนในสัดสวนตํ่ากวารอยละ 20 ไมมีสิทธิเสนอกรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามประกอบดวยกรรมการของอีโอลัส 1 คน ลงนาม
รวมกับกรรมการของ ผูถือหุน A หรือ ผูถือหุน B คนใดคนหน่ึง พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท 
 องคประชุมประกอบดวยกรรมการ 4 คนเขารวมประชุม 

6. ขอสงวนสิทธิสาํหรับ
กรรมการ (Board 
Reserved Matters) 

 การดําเนินการของบริษัทดังตอไปน้ีตองไดรับอนุมัติดวยมติพิเศษของ
คณะกรรมการ (Board Super Majority)   
- การอนุมัติแผนธุรกิจหรืองบประมาณเพ่ือนําเสนอตอผูถือหุน หรือการ
เสนอปรับเพ่ิมคาใชจายในจํานวนท่ีไมเกินรอยละ 20 ของแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว 
- การจายโบนัสหรือแบงกําไร  หรือการใหผลตอบแทนเปนหุน  หรือ
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ผลประโยชนการเกษียณอายุ  หรือการกําหนด KPI ของผูบริหาร   
- การกูเงินจากบุคคลภายนอกมูลคาแตละรายการต้ังแต 5,000,000 บาท
ขึ้นไป ท่ีทําใหการกูยืมรวมของบริษัทเกินท่ีกําหนดในแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณ หรือ การกอภาระผูกพัน การจํานอง หรือคํ้าประกันสินทรัพย
ใดๆ ของบริษัท หรือ การเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันท่ีมีมูลคา
เกินกวา 10 ลานบาท หรือ การใหกูยืม มูลคาเกิน 5,000,000 บาท หรือ
การคํ้าประกัน ซึ่งไมเปนปกติธุรกิจ และไมอยูบนพ้ืนฐาน arm’s length 
basis หรือ การกอคาใชจายเกี่ยวกับโครงการท่ีมากกวารอยละ 10 แตไม
เกินรอยละ 20 ของคาใชจาย (ไมรวมภาษี) ท่ีกําหนดไวในแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณ หรือ การกอคาใชจายลงทุนท่ีมีมูลคามากกวา 15,000,000 
บาท (ไมรวมภาษี) ท่ีไมไดกําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ 
- การเขาทํา ตอหรือแกไขสัญญา สําหรับรายการที่มีมูลคาเกิน 15,000,000 
บาท (ไมรวมภาษี) และท่ีไมไดกําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ  
- ฯลฯ 

7. ขอสงวนสิทธิสาํหรับผูถือ
หุน (Shareholder 
Reserved Matters) 

 การดําเนินการของบริษัทดังตอไปน้ีตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุนเปนลาย
ลักษณอักษรโดยผูถือหุนถือหุนรวมไมนอยกวา รอยละ 75 ของหุนท้ังหมด   
- การอนุมัติแผนธุรกิจหรืองบประมาณ  หรือการเสนอปรับเพ่ิมคาใชจายใน
จํานวนท่ีมากกวารอยละ 20 ของแผนธุรกิจหรืองบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถือหุนแลว หรือ การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการ
ลักษณะ ขอบเขตและภูมิประเทศการประกอบธุรกิจ  
- การไดมาหรือจําหนายไปในธุ รกิจ  บริษัท  หลักทรัพย  สินทรัพย 

(นอกเหนือจากเพ่ือการประกอบธุรกิจปกติ) ท่ีมีมูลคาตามบัญชีหรือราคา
ตลาดเกินกวาท่ีจะกําหนด หรือ การเขารวมลงทุน เขาเปนหุนสวน เขาทํา
สัญญา แบงกําไร การรวมกิจการ การควบบริษัท การรวมมือ หรือการ
ลงทุนสําคัญใดๆ  ท่ีไมกําหนดในแผนธุรกิจ หรือ การจัดต้ังบริษัทยอยใหม  
ท่ีไมกําหนดในแผนธุรกิจ 
- การกูเงินจากบุคคลภายนอกมูลคาแตละรายการเกินกวาท่ีจะกําหนดท่ีทํา
ใหการกูยืมรวมของบริษัทเกินท่ีกําหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ หรือ 
การกอคาใชจายเกี่ยวกับโครงการท่ีมากกวารอยละ 15 ของคาใชจาย (ไม
รวมภาษี) ท่ีกําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ หรือ การกูเงินจาก
บุคคลภายนอกที่ใหสิทธิเจาหน้ีเขารวมเปนผูถือหุนในบริษัท หรือ การให
กูยืม มูลคาเกินกวาท่ีจะกําหนด หรือการคํ้าประกัน ซึ่งไมเปนปกติธุรกิจ 
และไมอยูบนพ้ืนฐาน arm’s length basis  
- การเพ่ิมทุน หรือ การลดทุน หรือ การ Capitalization หรือ การกอ
คาใชจายลงทุนท่ีมีมูลคามากกวาท่ีจะกําหนดท่ีไมไดกําหนดไวในแผน
ธุรกิจหรืองบประมาณ 
- การแกไขขอบังคับ บริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัท หรือ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีหรือการเงิน วันท่ีอางอิงในการลงบัญชี หรือ 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 31 จากทั้งหมด 80 หนา 

การแตงต้ังเปลี่ยนเปลงผูสอบบัญชี หรือ การอนุมัติงบตรวจสอบ 
- ฯลฯ 

8. การขายหุน  ผูถือหุนตกลงไมโอนขายหุน (เวนแตการโอนใหบริษัทท่ีเกี่ยวของ)ภายใน
ระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีโครงการผานการทดสอบเพ่ือเร่ิมดําเนินโครงการ 
(Project Completion Date) โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณ
อักษรจากผูถือหุนรายอื่น  
 โดยไมขัดตอสวนอื่นของสัญญา ผูถือหุน B อาจโอนหุนสัดสวนรอยละ 15 
ใหแกวินด เอนเนอรยี่ ตามเงื่อนไขท่ีท้ังสองฝายอาจจะตกลงรวมกัน 
 ผูถือหุนจะขายหุนใหแกบุคคลท่ี 3 ไดก็ตอเม่ือไดรับขอเสนอซ้ือหุน และผูถือ
หุนรายน้ัน ตองแจงแกผูถือหุนท่ีเหลือถึงขอเสนอดังกลาว และเปดโอกาสให
ผูถือหุนท่ีเหลือไดสิทธิซื้อหุนน้ันกอนในราคาและเงื่อนไขเดียวกันขอเสนอซ้ือ
หุน หากผูถือหุนท่ีเหลือไมใชสิทธิซื้อหุน การโอนขายหุนแกบุคคลท่ี 3 จึง
สามารถกระทําได  

9. การจายปนผล ผูถือหุนตกลงรวมกันวาเงินกําไรของบริษัทท้ังหมด หลังหักเงินทุนหมุนเวียน 
เงินสดสํารองเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และไมเกิน
กวาท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูท่ีบริษัทมีอยู จะจายคืนแก
ผูถือหุนในรูปเงินปนผล 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด

65.00% 

2. สรุปขอมูลบริษัท 

 

2.1 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

เด็มโก จดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตนที่ 6 ลานบาท การ
กอต้ังบริษัทเกิดขึ้นจากกลุมวิศวกรระบบไฟฟาที่มีประสบการณในงานวิศวกรรมไฟฟา ทั้งทางดานระบบจําหนาย
ไฟฟา สถานีไฟฟายอยและงานระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ตอมาตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 
8/2550 เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2550 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 
2552 ไดมีมติใหเขาลงทุน ในบริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด (”เด็มโกอินดัสตรี”) ซึ่งดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและ
ติดต้ังโครงสรางเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบทอรับแรงดันและอุปกรณเคร่ืองกล ในสัดสวนรอยละ 65.0 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว ภายหลังการลงทุนโครงสรางของกลุมบริษัทสามารถแสดงไดดังนี้ 

 (1) เด็มโก  

บริษัทดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ไดแก ธุรกิจการใหบริการและธุรกิจการขาย ธุรกิจการใหบริการของ
บริษัทไดแก (1) งานดานวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย งานระบบสายสงไฟฟา งานสถานีไฟฟา งาน
ระบบจําหนาย  งานระบบไฟฟาใตดิน  งานดานพลังงานทดแทน (2) งานระบบไฟฟาและเคร่ืองกล 
ประกอบดวย งานระบบปรับอากาศ  ระบบประปาสุขาภิบาล และงานระบบทอรับแรงดัน  (3) งานดาน
เสาโทรคมนาคม การส่ือสาร (4) งานดานการติดต้ังระบบสัญญาณสําหรับการควบคุมการเดินรถไฟ 
งานวางโครงขายไฟเบอร ออพติค   สําหรับธุรกิจการขายประกอบดวย (1) งานผลิตและจําหนายเสา
โครงเหล็กพรอมอุปกรณ  (2) งานจําหนายอุปกรณยึดจับ (3)  งานจําหนายวัสดุกอสราง  รวมทั้ง
อุปกรณไฟฟาทุกประเภท สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทําใหบริษัท
สามารถกระจายความเส่ียงและลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง    

(2) บริษัท เด็มโกอินดัสตรี จํากัด (”เด็มโกอินดัสตรี”) 

ภายหลังการลงทุนของบริษัท บริษัทไดการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานของ เด็มโกอินดัสตรี โดย
มุงเนนการดําเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดต้ังภาชนะแรงดันสูงใหมากขึ้น แทนดําเนินธุรกิจรับจางผลิต
และติดต้ังโครงสรางเหล็ก และอุปกรณเคร่ืองกล 
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 ตารางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยระหวางป 2551 – 2553 และไตรมาส 1 ป 2554 

 ไตรมาส 1 ป 2554 ป 2553 ป 2552 ป 2551 

  ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดงานบริการ(บริษัท)               
1.งานวิศวกรรมไฟฟา 349.88 49.50 1,699.41 67.43 818.93 49.54 1,067.07 48.35 
2.งานระบบไฟฟาและเคร่ืองกล 14.27 2.02 67.12 2.66 197.03 11.92 100.78 4.57 
3.งานโทรคมนาคม,อาณัตสิัญญาณ 26.58 3.76 138.26 5.49 60.84 3.68 26.28 1.19 
4.งานกอสรางโยธา 32.66 4.62 32.09 1.27 23.62 1.43 20.70 0.94 
5.พลังงานทดแทน 156.10 22.08 197.45 7.83 23.25 1.41 0.00 0.00 
6.รายไดคาขนสงเสา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.81 0.76 
7.รายไดบริการอื่น ๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 
รวมรายไดงานบริการ 579.49 81.98 2,134.33 84.69 1,123.67 67.97 1,231.64 55.81 
รายไดจากการขาย(บริษัท)           
1.จําหนายเสาโครงเหล็ก 73.05 10.33 163.94 6.51 192.12 11.62 531.81 24.10 
2.จําหนายอุปกรณไฟฟาและกอสราง 34.15 4.83 146.23 5.80 246.76 14.93 301.09 13.64 
รวมรายไดจากการขาย 107.20 15.17 310.17 12.31 438.88 26.55 832.90 37.74 
รายไดจากการรับจางผลิต  
(เด็มโกอนิดสัตรี)            
1.ภาชนะแรงดนัสูง 2.00 0.28 7.37 0.29 0.23 0.01 0.49 0.02 
2.โครงสรางเหลก็และอุปกรณ
เคร่ืองกล 9.82 1.39 40.13 1.59 37.57 2.27 102.48 4.64 
รวมรายไดจากการรับจางผลติ 11.82 1.67 47.50 1.88 37.80 2.29 102.97 4.67 
รายไดจากการขาย(เดม็โกอินดัสตร่ี) 0.04 0.01 27.37 1.09 0.65 0.04 34.25 1.55 
รายไดอื่น ๆ  8.32 1.18 0.82 0.03 52.22 3.16 5.20 0.24 

รวมรายได 706.87 100.00 2,520.19 100.00 1,653.22 100.00 2,206.96 100.00 

2.2 ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554  

ผูถือหุน  จํานวนหุน 1/  รอยละ 1/ 

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ 2/ 108,250,605 26.34 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 27,279,271 6.64 

3. นายกําธร กิตติอิสรานนท 23,056,473 5.61 

4. นายประเดช กิตติอิสรานนท 3/ 19,065,492 4.64 

5. บริษัท ดีดี มารท จํากัด 14,056,975 3.42 

6. น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท 11,659,023 2.84 

7. นาย สุวัฒน จรดล 8,477,951 2.06 

8. น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท 8,167,144 1.99 

9. นาย สุกฤษฏิ์ จรดล 7,646,753 1.86 

10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 6,488,900 1.58 

11. อื่นๆ 176,810,351 43.02 

 รวม  410,958,938 100.00 
1/  ไมนับรวม Treasury stock ในการคํานวณจํานวนหุนของบริษัท  3/ ประกอบดวย นายประเดช กติตอิิสรานนท และนางบุษยา กิตตอิิสรานนท 
2/ ประกอบดวย นางประพีร ปุยพันธวงศ และนายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ  
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2.3 กรรมการและผูบริหาร 

 2.3.1 กรรมการ 

 รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ประกอบดวย  

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ 
2. นายพงษศักด์ิ ศิริคุปต กรรมการ 
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการ 
4. นายสุวัฒน จรดล กรรมการ 
5. นายภูมิชาย หิรัญชัย กรรมการ 
6. นายอาคม มานะแกว กรรมการ 
7. นายไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ 
8. พลเอกเธียร ชนไมตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
9. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
10. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
11. นางสาว ภาษิตา กิจยโภค กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

2.3.2 ผูบริหาร 

 รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ประกอบดวย  

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นายพงษศักด์ิ ศิริคุปต กรรมการผูจัดการ 
2.นายสุวัฒน จรดล รองกรรมการผูจัดการกํากับดูแลสายการเงิน บัญชี บุคคลและคลังสินคา 
3. นายพงษศักด์ิ ศิริคุปต รองกรรมการผูจัดการกํากับดูแลสายงานกอสราง (รักษาการ) 
4. นายอาคม มานะแกว รองกรรมการผูจัดการ กํากับดูแลสายงานการตลาด 
5. นายไพโรจน ศิริรัตน รองกรรมการผูจัดการกํากับดูแลสายงานจัดซ้ือ และโรงงาน 
6. นายไพฑูรย   กําชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
7. นายภาณุเดช หงสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสรางงานระบบ 
8.นายรักษา  สารณาคมนกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสรางสถานีไฟฟา 
9. นายพิสุทธิ  รัตนวิลัย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายโรงงาน 
10.นายฉัตรชัย   พืชพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรมไฟฟา 
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หนา 35 จากทั้งหมด 80 หนา 

2.4 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ฐานะการเงินรวม 

งบดุลรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2551 - 2553 และไตรมาส 1 ป 2554 

 31 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2553 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพยหมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 66.00 3.07 204.23 11.19 165.12 8.39 30.35 1.89 57.14 3.86 

เงินฝากทีต่ิดภาระผูกพัน 0.72 0.03 16.58 0.91 0.72 0.04 16.58 1.03 0.00 0.00 

ลูกหนี้การคาและตัว๋เงินรับ-สุทธ ิ 417.96 19.45 239.63 13.13 319.83 16.24 337.17 20.96 312.40 21.12 

มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 1,026.55 47.77 670.71 36.75 827.14 42.01 557.32 34.64 365.57 24.72 
เงินใหกูยืมระยะสัน้แกบุคคลและกิจการ
ที่เกีย่วของกัน 0.09 0.00 0.15 0.01 0.10 0.01 0.15 0.01 0.00 0.00 

สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 178.52 8.31 186.59 10.22 191.93 9.75 179.79 11.17 215.21 14.55 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 79.54 3.70 112.78 6.18 69.6 3.53 94.26 5.86 134.42 9.09 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 1,769.37 82.34 1,430.67 78.39 1,574.44 79.96 1,215.62 75.55 1,084.74 73.34 

สินทรัพยไมหมุนเวียน               

เงินฝากสถาบันฯ ที่มีภาระผูกพัน 0.80 0.04 3.68 0.20 17.65 0.90 3.68 0.23 2.65 0.18 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 49.79 2.32 37.03 2.03 40.53 2.06 33.06 2.05 0.00 0.00 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ 285.08 13.27 306.53 16.80 290.84 14.77 309.87 19.26 325.82 22.03 

ที่ดนิที่ไมใชดําเนินงาน-สุทธ ิ 10.08 0.47 11.08 0.61 11.08 0.56 11.08 0.69 11.08 0.75 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 4.55 0.21 4.46 0.24 4.33 0.22 5.54 0.34 5.24 0.35 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 29.16 1.36 31.63 1.73 30.19 1.53 30.12 1.87 49.62 3.35 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 379.45 17.66 394.42 21.61 394.63 20.04 393.35 24.45 394.4 26.66 

รวมสินทรพัย 2,148.83 100.00 1,825.08 100.00 1,969.06 100.00 1,608.96 100.00 1,479.14 100.00 

หนีส้ินหมุนเวยีน               

เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 300.62 13.99 72.50 3.97 153.80 7.81 150.52 9.35 103.12 6.97 

เจาหนี้การคาและตัว๋เงินจาย 352.93 16.42 187.74 10.29 265.04 13.46 218.35 13.57 283.88 19.19 

เงินกูยืมระยะสัน้อื่น 139.00 6.47 110.22 6.04 179.22 9.10 180.34 11.21 90.00 6.08 

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวของ 0.00 0.00 4.08 0.22 8.49 0.43 3.55 0.22 2.61 0.18 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 38.52 1.79 45.51 2.49 26.13 1.33 29.34 1.82 40.07 2.71 

หนีส้ินหมุนเวยีนอืน่ 250.72 11.67 331.34 18.15 255.27 12.96 243.36 15.13 162.16 10.96 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 1,081.79 50.34 751.39 41.17 887.95 45.10 825.45 51.30 689.07 46.59 

หนีส้ินไมหมุนเวียน               

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ 27.27 1.27 37.36 2.05 26.11 1.33 38.87 2.42 53.30 3.60 

หนีส้ินตามสญัญาเชาการเงิน-สุทธ ิ 3.42 0.16 5.90 0.32 4.58 0.23 4.14 0.26 5.38 0.36 

หนีส้ินไมหมุนเวียนอื่น 33.42 1.56 0.00 0.00 - - - - - - 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวยีน 64.11 2.98 43.25 2.37 30.69 1.56 43.01 2.67 58.68 3.97 

รวมหนี้สิน 1,145.90 53.33 794.65 43.54 918.65 46.65 868.46 53.98 747.75 50.55 

สวนของผูถือหุน               

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 443.39 20.63 393.24 21.55 435.46 22.12 304.60 18.93 302.35 20.44 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 469.36 21.84 390.34 21.39 455.87 23.15 144.65 8.99 137.90 9.32 
เงินรับลวงหนาคาหุน 0.12 0.01 0.00 0.00 21.42 1.09 0.46 0.03 0.00 0.00 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 236.82 11.02 0.21 0.01 240.92 12.24 254.15 15.80 216.21 14.62 

รวมสวนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 1,149.69 53.50 783.79 42.95 1,153.67 58.59 703.85 43.75 656.46 44.38 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 36 จากทั้งหมด 80 หนา 

 31 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2553 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

หัก หุนทนุซื้อคืน (165.16) (7.69) 0.00 0.00 (124.19) (6.31) 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมสวนของผูถอืหุนบริษัทใหญ-สุทธ ิ 984.53 45.82 783.79 42.95 1,029.48 52.28 703.85 43.75 656.46 44.38 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18.40 0.86 32.09 1.76 20.94 1.06 36.65 2.28 74.92 5.07 

รวมสวนของผูถือหุน 1,002.93 46.67 815.88 44.70 1,050.42 53.35 740.50 46.02 731.38 49.45 

 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,479.14 ลานบาท  โดยสินทรัพยหลักคือ ลูกหนี้
การคาและต๋ัวเงินรับ จํานวน 312.40 ลานบาท มูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ จํานวน 365.57 ลานบาท 
สินคาคงเหลือ จํานวน 215.21 ลานบาท และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 325.82 ลานบาท  

ณ ส้ินป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 1,608.96 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากป 2551 
ประมาณรอยละ 8.77 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ รอยละ 52.45 
เนื่องจากอยูระหวางการตรวจรับงานของบริษัทในกลุม บมจ. ปตท. และ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

ณ ส้ินป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 1,969.06 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากป 2551 
ประมาณรอยละ 8.77 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเนื่องจากอยูใน
ขั้นตอนการตรวจรับงานของภาครัฐ 

ณ ส้ิน ไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 2,148.83 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากป 
2553 ประมาณรอยละ 9.13 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บจากการ
ใหบริการรับเหมาในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม เวสต หวยบง 2 และเวสต หวยบง 3 

หนี้สิน 

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 747.75 ลานบาท โดยมีหนี้สินหลักคือ เงินกูยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวน 103.12 ลานบาท เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจายจํานวน 283.88 ลานบาท 
เงินกูยืมระยะส้ันอื่นจํานวน 90.00 ลานบาท และ เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 93.37 ลานบาท  

ในป 2552 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเปน 868.46 ลานบาท และ 918.65 ลานบาท จาก
การออกต๋ัว B/E เพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการรับเงินมัดจําลวงหนาเพื่อใชในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท 

ณ 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเปน 1,145.90 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการกูยืม
เงินระยะส้ันจากธนาคารเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสวนผูถือหุนเทากับ 731.38 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว จํานวน 302.35 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนจํานวน 137.90 ลานบาท กําไรสะสม จํานวน 14.62 ลาน
บาท และ สวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 74.92 ลานบาท 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 37 จากทั้งหมด 80 หนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 740.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2551 รอยละ 
1.25 โดยมีสาเหตุจากเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกใหแกกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทจํานวน 9.00 ลานบาท โดยแบงเปนการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 2.25
ลานบาทและ สวนเกินมูลคาหุน 6.75 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,050.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 รอยละ 41.85 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินเพิ่มทุนจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
(DEMCO-W1, DEMCO-W2) จํานวน 442.08 ลานบาท โดยแบงเปนการเพ่ิมขึ้นของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวจํานวน 130.86 ลานบาทและ สวนเกินมูลคาหุน 311.22 ลานบาท และบริษัทมีหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 
24.78 ลานหุน ราคาทุนรวม 124.19 ลานบาท จากมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6 /2553 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
2553 อนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อการบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกิน จํานวนเงินไมเกิน 214.00 ลาน
บาท เปนจํานวนหุน 40.00 ลานหุน ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554 

สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,002.93 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2553 
โดยมีสาเหตุจากการซื้อหุนคืนเพิ่มเติมเพื่อการบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกิน มูลคา 40.97 ลานบาท 
ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 32.48 ลานหุน ราคาทุนรวม 165.16 ลานบาท 

ผลประกอบการรวม 

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป 2551 – 2553 

 ไตรมาส 1 ป 54 ไตรมาส 1 ป 53 2553 2552 2551 

 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดงานบริการ 579.49 82.96 405.37 89.45 2,134.33 85.62 1,123.67 70.19 1,231.64 56.69 

รายไดจากการขาย 107.20 15.35 41.51 9.16 310.17 12.44 438.88 27.41 832.90 38.33 

รายไดจากการรับจางผลิตและขายของ บ.ยอย 11.86 1.70 6.29 1.39 48.32 1.94 38.45 2.40 108.17 4.98 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 698.55 100.00 453.17 100.00 2,492.82 100.00 1,601.00 100.00 2,172.71 100.00 

ตนทุนขายและบริการ 619.87 88.74 389.72 86.00 2,167.84 86.96 1,423.27 88.90 1,810.52 83.33 

กําไร/(ขาดทุน)ขัน้ตน 78.68 11.26 63.46 14.00 324.99 13.04 177.73 11.10 362.21 16.67 

คาใชจายในการขายและบริหาร 51.94 7.43 44.69 9.86 207.15 8.31 172.65 10.78 174.18 8.02 

กําไรจากการดําเนินงาน 26.74 3.83 18.76 4.14 117.84 4.73 5.08 0.32 188.03 8.65 

รายไดอื่น 8.32 1.19 5.97 1.32 27.37 1.10 49.38 3.08 34.25 1.58 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทนุ - -  - - - - 2.47 0.15 - - 

สวนเกินของสวนไดเสยีในมูลคาสินทรัพยสทุธิ  - -  - - - - 16.60 1.04 15.08 0.69 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - -  - - (13.02) (0.52) (2.56) (0.16) - - 

กําไร(ขาดทนุ)กอนตนทุนทางการเงินและภาษี 35.06 5.02 24.73 5.46 132.19 5.30 70.97 4.43 237.36 10.92 

ตนทุนทางการเงิน 6.95 1.00 5.36 1.18 (19.44) (0.78) (23.16) (1.45) (23.65) -1.09 

ภาษีเงินไดนติิบุคคล 3.05 0.44 7.32 1.61 (39.16) (1.57) (9.45) (0.59) (40.3) -1.85 

ขาดทุน/(กําไร) สวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอย (2.41) (0.34) (4.56) (1.01) 15.71 0.63 11.67 0.73 9.5 0.44 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิสําหรับป 27.47 3.93 16.61 3.66 89.30 3.58 50.03 3.12 182.91 8.42 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 38 จากทั้งหมด 80 หนา 

รายได 

 ธุรกิจบริการ 

ใน ป 2552 บริษัทมีรายไดจากการบริการทั้งส้ิน 1,123.67 ลานบาทลดลงจากป 2551ซึ่งบริษัทมีรายไดจาก
การบริการจํานวน 1,231.64 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 8.77 เนื่องจากสภาวะวิกฤตทางการเงิน ทําใหเกิด
การชะลอตัวในการลงทุนของภาคเอกชน ประกอบกับเปนชวงที่บริษัทปดงานโครงการเดิมในชวงคร่ึงปแรก 
และเร่ิมงานโครงการใหมทาํใหการรับรูรายไดเปนสวนของงานอนุมัติแบบกอสรางและงานโยธา ซึ่งเปนสวน
นอยของโครงการ  

ในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการบริการทั้งส้ิน 2,134.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 89.94 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงานบริการในภาครัฐที่เปนโครงการขนาดใหญ 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 รอยละ 42.95 เนื่องจากการ
รับรูรายไดจากเขาดําเนินงานในโครงการพลังงานลมหวยบง 2 และ 3  

 ธุรกิจการขาย 

สําหรับป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 438.88 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 47.31 โดย
แยกเปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กรอยละ 43.78 และจําหนายวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา
รอยละ 56.22 ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของรายไดเกิดจากจากการท่ีกลุมลูกคาเสาโทรคมนาคมชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอความชัดเจนของการประมูลใบอนุญาต 3G สงผลใหรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็ก
ลดลงรอยละ 63.87  สวนรายไดจากงานขายวัสดุอุปกรณกอสรางและอุปกรณไฟฟา ลดลงรอยละ 18.04 
เนื่องจากบริษัทเพิ่มความรัดกุมในการใหเครดิตกับลูกคาเพื่อลดความเส่ียงที่บริษัทจะไดรับจากการขาย
สินคาใหลูกคารายยอย 

สําหรับรายไดงานขายในป 2553 มีมูลคาเทากับ 310.17 ลานบาท ลดลงจากป 2552 รอยละ 29.33 แยก
เปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กรอยละ 52.85 และงานจําหนายวัสดุกอสรางและอุปกรณไฟฟา
รอยละ 47.15 ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของรายไดยังคงเกิดจากการท่ีกลุมลูกคาเสาโทรคมนาคมชะลอการ
ลงทุน ทําใหรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กลดลงรอยละ 14.67 สวนรายไดจากงานขายวัสดุอุปกรณ
กอสรางและอุปกรณไฟฟาลดลงรอยละ 40.74 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะการเมือง 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 จํานวน 65.69 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทสามารถจําหนายเสาโครงเหล็กไดเพิ่มสูงขึ้น 

 ธุรกิจรับจางผลิตและติดต้ังโครงเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน 

สําหรับธุรกิจรับจางผลิตและติดต้ังโครงเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน ของ เด็มโกอินดัสตรี (บริษัทยอย) ยังอยู
ในชวงเร่ิมธุรกิจ และไดรับผลกระทบจากปญหากรณีมาบตาพุดจึงบริษัทมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจ
ดังกลาวในระหวางป 2551 – 2553 และ ไตรมาส 1 ป 2554 เพียงเล็กนอย ไมเกินกวารอยละ 5.00 ของ
รายไดรวม 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 39 จากทั้งหมด 80 หนา 

 รายไดอื่น 

สําหรับในป 2551 – 2552 บริษัทมีการเขาซ้ือหุนใน เด็มโกอินดัสตรี จํานวนรอยละ 45.00 และ 20.00 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด ของเด็มโกอินดัสตรี ซึ่งราคาที่บริษัทจายซ้ือนั้นตํ่ากวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยสุทธิ จึงทําใหบริษัทรับรูรายไดจากสวนเกินของสวนไดเสียในมูลคาสินทรัพยสุทธิ สูงกวา
ตนทุนจํานวน 15.08 และ 16.60 ลานบาท ตามลําดับ 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ 179.76ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.42 และในป 255 บริษัทกําไร
สุทธิ 50.03 ลานบาทคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.12 คิดเปนลดลงรอยละ 72.64 เนื่องจากการขาดทุนจาก
การดําเนินธุรกิจเหล็กเสน (Trading) ในชวงคร่ึงป 2551 สืบเนื่องมาจากราคาเหล็กที่มีความผันผวนสูง อีกทั้ง
บริษัทมีตนทุนหลักคงท่ี เม่ือบริษัทมีรายไดลดลงในป 2552 สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง  

ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 89.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 78.49 โดยมีสาเหตุหลักจาก
บริษัทมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ตนทุนสวนใหญของบริษัทเปนตนทุนคงที่ 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 จากการรับรูรายไดที่เพิ่ม
สูงขึ้น 

2.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

งานดานวิศวกรรมไฟฟา 

จากการพิจารณาแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการพยากรณความตองการ
ไฟฟา เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 ไดสรุปคาพยากรณความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด และความตองการ
พลังงานไฟฟากรณีฐาน   

 พลังไฟฟาสูงสดุ พลังงานไฟฟา 

ป  เพิ่ม/(ลด) เพิ่ม 

 เมกะวัตต เมกะวัตต % 
ลานหนวย 

ลานหนวย % 

%    
Load Factor 

2551 
2552 
2553 
2554 

22,017 
22,886 
23,936 
25,085 

(19) 
869 

1,050 
1,149 

(0.09) 
3.95 
4.59 
4.80 

147,229 
150,458 
155,645 
162,884 

3,487 
3,229 
5,187 
7,239 

2.43 
2.19 
3.45 
4.65 

76.34 
75.05 
74.23 
74.12 

2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

26,572 
28,188 
29,871 
31,734 
33,673 

1,487 
1,616 
1,683 
1,863 
1,939 

5.93 
6.08 
5.97 
6.24 
6.11 

172,593 
183,218 
194,326 
206,604 
219,339 

9,709 
10,625 
11,108 
12,278 
12,735 

5.96 
6.16 
6.06 
6.32 
6.16 

74.15 
74.20 
74.26 
74.32 
74.36 

ในป 2552  ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไดสรุปกําลังการผลิต
ติดต้ังไฟฟา ในป 2552 อยูที่  29,191 เมกะวัตต ความตองการไฟฟาสูงสุดอยูที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต สูงกวา
ความตองการไฟฟาสูงสุดของป 2551 ซึ่งอยูที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต จํานวน 28 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 40 จากทั้งหมด 80 หนา 

0.1 การผลิตไฟฟาตามปริมาณการผลิตและการรับซื้อของ กฟผ. ในป 2552 มีจํานวน 148,090 กิกะวัตตชั่วโมง 
ลดลงจากปกอนรอยละ 0.1 โดยมีสัดสวนการผลิตไฟฟา จากกาซธรรมชาติ รอยละ 70 จากลิกไนต/ถานหินรอย
ละ 21 จากพลังน้ํารอยละ 5 นําเขาและอื่นๆ รอยละ 3 และจากนํ้ามันรอยละ 1 

การใชไฟฟา ในป 2552 อยูที่ระดับ 134,489 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 0.1 โดยการใชไฟฟา
ชะลอตัวต้ังแตปลายป 2551 และยังคงลดลงจนถึงกลางป 2552 หลังจากนั้นการใชไฟฟาไดปรับตัวสูงขึ้นต้ังแต
เดือนตุลาคมเปนตนมา ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและการสงออก 

สําหรับสถานการณดานพลังงานถึงแมความตองการพลังงานไฟฟาในชวงที่ผานมาจะลดลง เนื่องจากภาวการณ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แตการเตรียมความพรอมในการลงทุนในระบบไฟฟาเพื่อรองรับการขยายตัวของความ
ตองการใชกระแสไฟฟาในชวงถัดไปยังเปนส่ิงที่จําเปน ดังจะเห็นไดจากการลงทุนโครงการผลิตไฟฟาและระบบ
สงไฟฟา ตามแผน PDP 2007 : ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 ยังคงมีมูลคาสูงถึง 1,626,274 ลานบาท นอกจากนี้ การที่
รัฐบาลใหความสําคัญกับการจัดการดานพลังงาน และสงเสริมใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ 
พรอมกับสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนสงเสริมพลังงานหมุนเวียน ทั้งลม แสงอาทิตย พลังน้ํา ชีว
มวล กาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ ในการผลิตไฟฟา ก็จะเปนที่มาของการเพิ่มการลงทุนในงานดาน
วิศวกรรมไฟฟาและงานระบบไฟฟาและเคร่ืองกลอยางมากในอนาคตซ่ึงบริษัทยังคงมีศักยภาพในการเขารวม
เสนอราคา งานระบบสายสง 115-500 เควี งานระบบสายสง สถานีไฟฟายอย ระบบจายไฟฟาแรงดันขนาดกลาง
และตํ่า การเปล่ียนแปลงระบบสายอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน  รวมถึงงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ประเภทตาง ๆ  ซึ่งเปนการลงทุนระดับ SPP และ VSPP  ตามนโยบายที่ภาครัฐไดเนนใหดําเนินการ 

 PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 (หนวย : เมกะวัตต) 

ป กฟผ. IPP SPP VSPP ตางประเทศ โครงการใหม รวม 
2552-2558 3,769 4,400 1,985 264 2,187 0 12,605 
2559-2564 8,000 1,600 0 300 2,850 4,800 17,550 

รวม 11,769 6,000 1,985 564 5,037 4,800 30,155 

งานดานระบบไฟฟาและเคร่ืองกล 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมจากรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) ที่
จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรม 53 กลุม พบวาในชวงเดือนมกราคม – 
ตุลาคม 2553 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 17.5 โดยมี
อุตสาหกรรรมยานยนต  Hard Disk Drive ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองปรับอากาศ เส้ือผาสําเร็จรูป เปน
อุตสาหกรรมหลักที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2553 มีคาเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2552  สําหรับแนวโนมป 2554 คาดวา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงอยู
ที่รอยละ 6 - 8 จากป 2553 เนื่องจากการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมกลับคืนสูภาวะปกติ  อยางไรก็ตามการ
ขยายตัวไมสูงเทาปที่ผานมา   นอกจากนี้ยังคงมีปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการผลิต ไดแกการฟนตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูคาที่สําคัญ ปญหาการแข็งคาของเงินบาท และราคาน้ํามันที่อาจปรับตัวสูงเปนตน 

สําหรับภาวะอุตสาหกรรมในสาขาท่ีมีการลงทุนขนาดใหญและเปนเปาหมายงานระบบไฟฟาและเคร่ืองกลของ
บริษัท เชน  อุตสาหกรรมปโตรเคมี เหล็ก  ผลิตภัณฑพลาสติก ลวนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 41 จากทั้งหมด 80 หนา 

2551 – 2552 ปญหาส่ิงแวดลอมบริเวณมาบตาพุด  ปญหาคาเงินบาทที่แข็งคา  อยางไรก็ตามภายใตมาตรการ
การวางแผนบุกเจาะตลาด การเพิ่มยอดการสงออก คาดวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะกลับมาขยายตัวอยูที่รอย
ละ 6 – 8  

งานดานเสาโทรคมนาคม 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมป 2553  มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากป 2552  เล็กนอย ดวยเหตุผลดาน
วิกฤตเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม แนวโนมอุตสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนที่คร่ึงหลังป 2553 คาดวาจะเติบโตตอเนื่อง
จากสภาพเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยและการเติบโตของบริการเสริม ในขณะท่ีการประมูลใบอนุญาต 3G ยังมีความ
ไม แนนอนจากปญหาเดิมในอดีตและประเด็นการแปรสัญญาสัมปทาน 2G เปนใบอนุญาตใหม สําหรับความ
คาดหวังในการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูระบบ 3G ยังคงตองรอการตัดสินใจของ กสทช.  ความไมแนนอนเร่ือง
การออกใบอนุญาต 3G นี้ จะเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับโอเปอเรเตอรทุกรายในประเทศไทย ที่จะพัฒนาการ
ลงทุนในเครือขาย 3G ปจจุบันผูใหบริการโทรศัพทมือถือไดแกปญหาโดยใชวิธีเปดใหบริการ  3G  เพียงบางสวน
เพื่อเล่ียงขอกฎหมายกับ กทช. ซึ่งจะทําใหการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยูในระดับที่ตํ่ากวาที่ควร 
เนื่องจากเครือขาย 2G นั้นเร่ิมจะอิ่มตัว   ดังนั้นแนวทางการขยายธุรกิจ จะออกมาในแนวทางการใชประโยชน
จากเครือขาย 2G เดิมที่ตัวเองมีอยูแลว   สงผลใหการขยายธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโต
ขึ้นตามการลงทุนดังกลาว          
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

3.1 โครงสรางการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการลงทุนในหุนเพิ่มทุนของอีโอลัสในคร้ังนี้ เปนรายการที่มีขนาดใหญเม่ือเทียบกับขนาดธุรกิจเดิม
ของบริษัท และอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา
ขอมูลที่เก่ียวของ ขอตกลงและเงื่อนไขการเขาทํารายการ จากเอกสารและรางสัญญาตางๆ ตามเอกสารที่อางถึง  
ซึ่งเอกสารบางรายการยังคงเปนเพียงฉบับรางลาสุดที่ไดรับจากบริษัทหรือวินด เอนเนอรย่ี และมีความเห็นวาผูถือ
หุนควรพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการจากโครงสรางการเขาทํารายการในดานตางๆ 
ดังตอไปนี้  

ก. ดานการเขาดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 

บริษัทเปนผูรับเหมาวิศวกรรมที่เช่ียวชาญในดานระบบไฟฟาแรงสูง ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจพลังงานไฟฟา
โดยตรง  ประกอบกับการที่บริษัทเปนผูรับเหมาติดต้ังสายสงไฟฟาและสถานีไฟฟายอย ทําใหมีความ
เช่ียวชาญในกิจการไฟฟาเปนอยางดี การขยายการลงทุนไปสูธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานลมซึ่งเก่ียวของ
กับการกอสรางสถานีไฟฟายอย ระบบสายสงและเสาโครงสรางสําหรับกังหันลม จะเปนการขยายธุรกิจไป
ในจุดแข็งที่บริษัทมี จึงถือวาเปนการขยายธุรกิจที่ Synergy กับธุรกิจเดิม อีกทั้งการท่ีบริษัทเขาไปลงทุนใน
ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานลมโดยมีเงื่อนไขใหบริษัทเปนผูรับเหมาในสวนงานโยธา และงานสวนประกอบ
อื่นๆ ของโรงไฟฟา (BOP) ก็ทําใหบริษัทมีงานรับเหมาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจหลักของ
บริษัท นอกจากนี้ การเปนผูรับเหมาสวน BOP ของพลังงานลมเปนงานท่ียังไมมีผูรับเหมารายใดเช่ียวชาญ
เปนพิเศษประกอบกับการที่ตองทําในพ้ืนที่ทุรกันดารยากตอการขนสงวัสดุและอุปกรณ จึงเปนงานกอสราง
ที่มีอัตรากําไรสูง การเขาดําเนินการดังกลาวจึงจะสงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรในสวนงานรับเหมากอสราง
สูงขึ้น อีกทั้งยังเปดโอกาสในการเขาไปเปนผูรับเหมาในโครงการพลังงานลมอื่นๆ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ี
รัฐบาลใหความสําคัญและสงเสริมสนับสนุน (ดังรายละเอียดที่กลาวในหัวขอ 1.5.7) แมวาบริษัทจะไมได
ลงทุนในโครงการนั้นๆ  เนื่องจากถือไดวาบริษัทเปนผูมีประสบการณโดยตรงในโครงการผลิตไฟฟาหวยบง 
ซึ่งเปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมโครงการใหญโครงการแรกของประเทศไทย  

ดวยเหตุผลดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขารวมลงทุนในกิจการโรงไฟฟา
พลังงานลมเปนการลงทุนที่สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนโดยตรงกับบริษัท  

ข. ดานโครงสรางการลงทุนและการถือหุน 

ขอเสนอการลงทุนเปนการเสนอใหบริษัทลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทใหญ (อีโอลัส) ในอัตราสวน
การถือหุนที่รอยละ 27 ของจํานวนหุนทั้งหมด3 และอีโอลัสจะเปนผูลงทุนในบริษัทที่ดําเนินโครงการอีกทอด
หนึ่ง (เฟรสและเคอารทู)  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสอบถามถึงที่มาโครงสรางการลงทุนดังกลาวกับกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทไดใหความเห็นวา โครงสรางการลงทุนดังกลาวเปนโครงสรางที่ วินด เอนเนอรย่ี เปนผูเสนอ

                                                           
3 วินด เอนเนอรยี่ มีสิทธติามสญัญาซื้อหุนคืนในสดัสวนรอยละ 2 หักดวย 1 หุน ของจํานวนหุนที่บริษัทถือ ตามที่จะกลาวตอไปในขอ ค. 
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ตอบริษัทและวินด เอนเนอรย่ีไดเสนอโครงสรางดังกลาวในขั้นตอนการดําเนินการเจรจากับผูรวมลงทุนราย
อื่นๆ มาเปนระยะเวลานานแลว การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขโครงสรางเปนไปไดยากมาก เพราะจะสงผล
กระทบตอการลงทุนของผูรวมลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโครงการลาชาและสงผลกระทบตอความสําเร็จ
ของโครงการอยางมาก 

โครงสรางการลงทุนและการถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการเขาทํารายการ  

 
1/ มูลคาการลงทุนและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน A และ B เปนเพียงมูลคาตามราคาที่ตราไวที่จะปรากฏในเอกสารรายช่ือผูถือหุนของเฟรสและเค
อารทูในอนาคต แตมิอาจกลาวไดวาเปนมูลคาการลงทุนที่แทจริงของผูถือหุนทั้ง 2 ราย เนื่องจาก ผูถือหุนทั้งสองจะเขามาซื้อหุนเดิมของวินด เอนเนอร
ยี่และเอนเนอรยี่ ชิโน ตามที่กลาวแลวในหัวขอ 1.5.2 (ซึ่งอาจเปนไปไดวา ผูถือหุนทั้งสองรายอาจซื้อที่ราคาเกินกวาพาร แตไมสามารถบันทึกพรีเม่ียม 
เนื่องจากเปนการซื้อหุนเดิม)  ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาและเง่ือนไขการลงทุนในสวนหุนเดิมดังกลาว เนื่องจาก
ขอจํากัดเร่ืองการรักษาความลับของวินด เอนเนอรยี่ 
ที่มา : วินด เอนเนอรยี่ 

โดยโครงสรางการลงทุนในลักษณะดังกลาวทําใหเกิดขอดอย ดังตอไปนี้ 

1) สิทธิในการเรียกสินทรัพยคืนดอยลง - การลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทใหญ (อีโอลัส) โดย
ไมไดถือหุนตรงในเฟรสและเคอารทู ยอมทําใหสิทธิในการเรียกสินทรัพยคืนของบริษัทดอยลงในกรณีที่
เฟรสและเคอารทูลมละลาย  เพราะบริษัทจะตองเรียกรองสิทธิในการรับสินทรัพยคงเหลือผานอีโอลัส 
ซึ่งอาจทําใหผลประโยชนของบริษัทลดนอยลง  

2)  การรักษาสิทธิในการเปนผูถือหุนสวนนอย - เชนเดียวกับการเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทจํากัดทั่วไป 
การลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทใหญ บริษัทยอมมีขอจํากัดในการรักษาสิทธิในการเปนผูถือ
หุน โดยเฉพาะอยางย่ิงในการกระทําสําคัญของบริษัทที่อาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน  

อยางไรก็ดี ภายใตเงื่อนไขในสัญญาระหวางผูถือหุน ไดกําหนดความคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวน
นอยไวระดับหนึ่ง โดยระบุถึงสิทธิในการคุมครองในเรื่องสําคัญๆ (Reserved Matter) เชน การลดทุน 
การกระทําธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจากการลงทุนในเฟรสและเคอารทู การกอหนี้ การเขาทําหรือยกเลิก
ขอตกลง การชําระคาใชจายใดๆ ที่เกินกวา 10 ลานบาท และการควบรวมกิจการ เปนตน ตองไดรับ

วินด เอนเนอรย่ี เด็มโก 

อีโอลัส 

950 ลบ. 1,300 ลบ. 

20% 20% 60% 

เฟรส             เคอารทู 

หนี้สิน   4,375 ลบ. 
ทุน  1,875 ลบ. 

73% 27% 
(Par 351 ลบ.) 

750 ลบ.1/ 2,250 ลบ. 

หนี้สิน 4,375 ลบ. 
ทุน  1,875 ลบ. 

(Par 950 ลบ.) 

ผูถือหุน A ผูถือหุน B 

(Par 750 ลบ.) (Par 750 ลบ.) (Par 2,250 ลบ.) 750 ลบ.1/ 
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ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนที่รอยละ 95 ในชวงกอนการเพิ่มทุนของเด็มโกตามแผนแลวเสร็จ 
และหลังการเพิ่มทุนตามแผนแลวเสร็จ จะตองอาศัยเสียงท่ีประชุมผูถือหุนรอยละ 80 สําหรับมติ
เก่ียวกับการกระทําธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจากการลงทุนในเฟรสและเคอารทู การเขาทําหรือยกเลิก
ขอตกลง การชําระคาใชจายใดๆ ที่เกินกวา 10 ลานบาท และตองอาศัยเสียงที่ประชุมผูถือหุนรอยละ 
75 สําหรับมติเก่ียวกับการลดทุนและควบรวมกิจการ (ทั้งนี้ สิทธิในการคุมครองยังไมคุมครองการเพิ่ม
ทุนใดๆ นอกเหนือจากการเพิ่มทุนตามสัญญาจองซื้อหุน) 

ถึงแมวาบริษัทมีขอกําหนดในสัญญาการเขาถือหุน และสัญญาระหวางผูถือหุนในการคุมครองสิทธิ
ของการเปนผูถือหุนสวนนอยในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีขอจํากัดในบางประเด็นที่จําเปนตองปรับปรุงใน
สัญญาเพ่ิมเติมเพื่อใหคุมครองสิทธิผูถือหุนสวนนอยอยางครบถวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ ง.) 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา โครงสรางการลงทุนดังกลาวมีขอจํากัดเนื่องจากการเปนผูถือหุนสวนนอย 

3)  สิทธิในการเปนผูถือหุนทยอยเปล่ียนแปลงไปตามการเพิ่มสัดสวนการถือหุน  - การเรียกเงินทุนในสวน
ของบริษัทเปนการทยอยเพ่ิมทุนเพื่อเพิ่มสัดสวนการถือหุน มิใชการเรียกเพิ่มทุนตามสัดสวนดังเชนผู
ถือหุนรายอื่นๆ เนื่องจากบริษัทเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนในราคาท่ีมีสวนเกินมูลคาหุน จึงไมสามารถเรียกชําระ
หุนเพิ่มทุนตามสัดสวนไดเชนเดียวกับผูลงทุนรายอื่นๆ ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นจากสัดสวนรอยละ 8.5 ในการเพิ่มทุนคร้ังแรกเปนรอยละ 27 เม่ือเพิ่มทุนครบเต็มจํานวน 
ลักษณะดังกลาวทําใหสิทธิในการเปนผูถือหุนทยอยเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีเพิ่มทุน  และหาก
เกิดเหตุการณที่ทําใหบริษัทไมไดถือหุนเพิ่มขึ้นจนถือในสัดสวนรอยละ 27 ก็จะทําใหโครงสรางการถือ
หุนมีขอดอยย่ิงขึ้น   

แผนภาพแสดงการลงทุนและสัดสวนการถือหุนของเด็มโก และวินด เอนเนอรย่ี 

 
ที่มา : วินด เอนเนอรยี่ 

เพื่อรักษาสิทธิผูถือหุนสวนนอยในชวงตน ตามสัญญาระหวางผูถือหุนระบุใหการลดทุน ควบรวม
กิจการ การกอหนี้ การเขาทําหรือยกเลิกสัญญาและการชําระคาใชจายท่ีมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาท
จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับเสียงเกินกวารอยละ 95 จนกระทั่งบริษัทไดสิทธิการถือครองหุนจนครบ
จํานวน (ไมคุมครองกรณีการเพิ่มทุนนอกเหนือจากแผน) 

จากเงื่อนไขดังกลาว ทําใหบริษัทสามารถไดรับสิทธิคุมครองในฐานะของผูถือหุนสวนนอยในระดับ
หนึ่ง ถึงแมวาจะถือหุนในสัดสวนไมเกินกวารอยละ 25 ในชวงแรก   
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4)  ความนาสนใจของโครงสรางการลงทุน - แมในอนาคตโครงการผลิตไฟฟาหวยบงจะประสบ
ความสําเร็จและเปดดําเนินการได แตการถือหุนของบริษัทในลักษณะเปนผูถือหุนสวนนอยในอีโอลัส 
ก็เปนโครงสรางที่มีขอดอย การที่บริษัทจะเสนอขายหุนอีโอลัสใหกับผูลงทุนรายใหม จะกระทําไดยาก
กวาการเสนอขายหุนของบริษัทผูดําเนินโครงการ (เฟรสและเคอารทู) โดยตรง เนื่องจากขอจํากัดใน
การคุมครองสิทธิผูถือหุนสวนนอย  อีกทั้งการที่บริษัทเขาลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยในอีโอลัส ทําให
บริษัทไดสิทธิเปนกรรมการในอีโอลัส แตไมไดสิทธิในการเปนกรรมการในเฟรสและเคอารทู ทําใหการ
เขาไปมีสวนกํากับดูแลกิจการเปนไปโดยยาก  

จากเหตุผลดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การเขาทํารายการดังกลาวภายใต
โครงสรางการลงทุนที่กลาวขางตนมีขอจํากัดที่ทําใหการลงทุนมีความเส่ียง เนื่องจากประเด็นการเปนผูถือ
หุนสวนนอยในบริษัทใหญ (อีโอลัส) ซึ่งอาจทําใหบริษัทไมไดรับการคุมครองสิทธิอยางครบถวน และยากท่ี
จะสามารถจําหนายเงินลงทุนใหกับผูลงทุนที่สนใจเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยใน
บริษัทผูดําเนินโครงการโดยตรง (เฟรสและเคอารทู)  

ค.   ดานขอเสนอในการลงทุนและเงื่อนไขอ่ืนๆ 

1) เงื่อนไขการลงทุนหลัก 

ภายใตขอเสนอดานราคาท่ีบริษัทจะเขาซ้ือหุนในมูลคาเงินลงทุนรวมที่ประมาณ 1,300 ลานบาท
จํานวนประมาณ 35.14 ลานหุน คิดเปน 37 บาทตอหุน ซ่ึงการลงทุนดังกลาวจะเปนการลงทุนที่มี
มูลคาสวนเกินทุน (Share premium) ทั้งส้ิน 949 ลานบาท หรือเทากับ 27 บาทตอหุน   

2) เงื่อนไขในการขายหุนในราคาท่ีกําหนด 

ภายใตเงื่อนไขการลงทุนตามรางสัญญาระหวางผูถือหุน (เด็มโกและวินด เอนเนอรย่ี) ระบุใหบริษัทมี
สิทธิที่จะขายหุนใหกับผูลงทุนรายใหมได โดย วินด เอนเนอรย่ี มีหนาที่สรรหาผูลงทุนรายใหม โดย
แบงเปน 2 สวนสําคัญคือ 

สวนที่ 1 หุนสัดสวนประมาณรอยละ 2 (รอยละ 2 หัก 1 หุน) วินด เอนเนอรย่ีมีสิทธิตามสัญญาที่จะซ้ือ
หุนจํานวนดังกลาว ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 100 ลานบาท คืนจากบริษัทในราคา 120 ลานบาท 
ณ วันที่เฟรสและเคอารทูเร่ิมผลิตจนถึงวันที่จายเงินปนผลคร้ังแรก โดยบริษัทไมมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
เงื่อนไขดังกลาว และหากครบกําหนดดังกลาวแลว วินด เอนเนอรย่ีไมเรียกซ้ือคืน บริษัทก็จะเปนผูถือ
ครองโดยไมมีเงื่อนไขพิเศษใดๆ 

สวนที่ 2 หุนสัดสวนประมาณรอยละ 25 (รอยละ 25 บวก 1 หุน)  วินด เอนเนอรย่ี มีหนาที่สรรหาผู
ลงทุนมาซ้ือในราคาท่ีกําหนด (Expected Sale Price) ซึ่งเทากับมูลคาเงินลงทุนของเด็มโก บวกสวน
เพิ่ม 200 ลานบาท โดยท่ี วินด เอนเนอรย่ี ยินยอมจะชําระสวนตางระหวางราคาที่กําหนดและมูลคา
เงินลงทุน หากบริษัทไมสามารถขายหุนไดในราคาที่กําหนดดังกลาว ดวยเงินสดหรือดวยการโอนหุน
หรือขายหุนอีโอลัสบางสวนมาชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเงื่อนไขวาการโอนหุนชดเชยจะไมเกินมูลคา
หุนอีโอลัสที่รอยละ 22 ของหุนทั้งหมด เนื่องจากวินด เอนเนอรย่ีมีขอตกลงท่ีจะรักษาสัดสวนการถือ
หุนในอีโอลัสไวตลอดเวลาไมตํ่ากวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมด ดังนั้น หากมูลคาหุนจํานวนดังกลาวไม
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พอเพียง บริษัทก็มีสิทธิเลือกจะไมขายเงินลงทุนสวนดังกลาว หรืออาจเลือกขายเงินลงทุนและยอมรับ
ขาดทุนหลังไดรับการชดเชยแลว นอกจากน้ี ในกรณีที่บริษัทสามารถขายไดเกินกวาราคาท่ีกําหนด 
วินด เอนเนอรย่ี จะไดรับสวนแบงรอยละ 50 ของสวนท่ีเกินดังกลาว  

สําหรับเงื่อนไขในสวนที่ 1 เปนสัญญาท่ีใหสิทธิวินด เอนเนอรย่ีแตเพียงผูเดียวในการเรียกซ้ือหุน
สัดสวนประมาณรอยละ 2 (รอยละ 2 หัก 1 หุน) คืนในราคา 120 ลานบาท ซึ่งเปนสิทธิที่บริษัทไม
สามารถปฎิเสธได โดยเม่ือวินด เอนเนอรย่ี เรียกซ้ือหุนคืนยอมแสดงวามูลคาหุนที่แทจริงสูงกวาราคา
ซื้อดังกลาว และวินด เอ็นเนอรย่ี คาดวาจะไดรับผลประโยชนเกินกวาราคา 120 ลานบาท ดังนั้น 
เงื่อนไขดังกลาวจึงไมไดกอประโยชนใหกับบริษัท แตจํากัดผลประโยชนในระดับหนึ่งเทานั้น (20 ลาน

บาท4) ในกรณีถูกวินด เอนเนอรย่ีเรียกซ้ือหุนคืน  

สําหรับเงื่อนไขในสวนที่ 2 เปนเงื่อนไขที่เพิ่มประโยชนใหกับบริษัทในการขายหุนใหกับบุคคลภายนอก
ได แตถึงกระนั้นก็มิไดเปนเงื่อนไขที่บังคับดําเนินการได เปนเพียงขอตกลงท่ีใหประโยชนกับบริษัทใน
การท่ีจะมีผูดําเนินการสรรหาผูซื้อ ซึ่งถือเปนชองทาง Exit Strategy ชองทางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเงื่อนไข
สัญญาไมไดกําหนดคาปรับในการที่ วินด เอนเนอรย่ีไมสามารถสรรหาผูซื้อได จึงถือเปนสัญญาท่ีจะ
ใหประโยชนในการหาผูลงทุนมากกวาการเปนสัญญาค้ําประกันหรือสัญญาท่ีจะไดประโยชนจากการ
ไดรับหุนชดเชยในกรณีที่ขายหุนในราคาตํ่า โดยสามารถสรุปประเด็นขอดอยของเงื่อนไขสวนที่ 2 ได
ดังนี้ 

(i) เงื่อนไขสัญญามิไดเปนการคํ้าประกัน เนื่องจากหลักประกันเปนหุนอีโอลัสจํานวนสูงสุดเพียงรอย
ละ 22 หากมีสวนตางระหวางราคาขายกับราคาท่ีกําหนด (Expected Sale Price) หรือเกิดผลขาดทุน
เกินกวาจํานวนท่ีวินด เอนเนอรย่ีชดเชยไดดังกลาว เด็มโกก็จะไมไดรับความคุมครองเพียงพอ (เชน ใน
กรณีที่โครงการไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน จนทําใหมูลคาของอีโอลัสตางไปอยางมากจาก
ประมาณการ วินด เอนเนอรย่ีก็จะมีหนาที่สรรหาผูลงทุน ซึ่งราคาซ้ือขายยอมตํ่ากวาราคาท่ีบริษัทจาย
ลงทุนไป และหากวินด เอนเนอรย่ี ไมชําระสวนตางมูลคาดวยเงินสด บริษัทก็จะไดรับหุนชดเชยไมเกิน
รอยละ 22 ของจํานวนหุนทั้งหมดซึ่งอาจไมเพียงพอกับตนทุนที่ลงทุนไป)  

(ii) เงื่อนไขสัญญาดังกลาวไมถือเปนสัญญาที่ใหผลประโยชนจากการไดรับหุนชดเชยในกรณีที่ขายหุน
ในราคาตํ่าได เพราะไมสามารถบังคับดําเนินการได  ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกลาวนาจะเปนประโยชนในกรณี
ที่โครงการเปนไปตามประมาณการหรือตํ่ากวาประมาณการไมมากนัก เพราะบริษัทมีสิทธิเรียกมูลคา
ชดเชยหากไมสามารถขายหุนในราคาท่ีกําหนด  อยางไรก็ดี สัญญาดังกลาวมีประเด็นเร่ืองการบังคับ
ใช เพราะสัญญาไมไดระบุถึงการบังคับใหรับผิดชอบในกรณหีาผูรวมทุนไมได (เชน กรณีหากวินด เอน
เนอรย่ี หาผูลงทุนมาเสนอราคาท่ีตํ่ามากจนกระท่ังการรับหุนชดเชยก็ไมเพียงพอ บริษัทยอมตองปฎิ
เสธและวินด เอนเนอรย่ี จะมีหนาที่ไปหาผูลงทุนรายใหมมาให โดยมิตองชดเชย ทําใหเปนประเด็น
ขอจํากัดในการบังคับใช) 

                                                           
4 ราคารับซื้อคนืโดยวินด เอนเนอรยี่ – ราคาตนทนุโดยประมาณของเด็มโก = 120 – 100 ลานบาท   
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(iii) เงื่อนไขสัญญามีการแบงผลกําไรในอัตรารอยละ 50 กรณีที่เด็มโกขายหุน รอยละ 25 บวก 1 หุน 
แลวไดผลกําไรเกินกวาราคาท่ีกําหนดคือ 200 ลานบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกลาวจํากัดสิทธิในการขายหุน
ของบริษัทจะตองแบงกําไรสวนเกิน 200 ลานบาทใหกับวินด เอนเนอรย่ี โดยไมมีกําหนดระยะเวลา
ส้ินสุด 

โดยสรุป หากพิจารณาเงื่อนไขในการขายหุนในราคาท่ีกําหนดถือวาเปนเงื่อนไขพิเศษท่ีไมไดให
ประโยชนในดานผลตอบแทนอยางเปนสาระสําคัญ แตใหประโยชนแกบริษัทหากบริษัทมีความ
ประสงคที่จะจําหนายหุน กลาวคือ บริษัทมีชองทางในการจําหนายหุนมากขึ้น และการท่ีเงื่อนไขการ
ขายหุนในราคาท่ีกําหนดไมไดระบุระยะเวลาส้ินสุด ก็เปนทั้งประโยชนและขอดอยตอบริษัท ประกอบ
กับขอดอยกรณีที่บริษัทจําเปนตองแบงผลประโยชนสวนเกินใหกับ วินด เอนเนอรย่ี แลกกับเงื่อนไขใน
การชดเชยจํานวนหนึ่ง 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา โครงสรางการเขาทํารายการดังกลาวไม

สมเหตุสมผล ถึงแมวาการลงทุนในการโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลม จะเปนโครงการที่เปนประโยชนทั้ง
ในทางตรงและทางออมตอธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสรางการลงทุนมีขอจํากัดในดานการ
ลงทุนสําหรับการเปนผูถือหุนสวนนอยซ่ึงมีขอดอยหลายประการ และไมมีหลักประกันความเส่ียงมากพอใน
ฐานะผูถือหุนสวนนอย เชน การไมสามารถบังคับใชเงื่อนไขสัญญาในสวนการไดรับหุนชดเชยหากขายหุนได
ในราคาตํ่ากวาราคาท่ีกําหนด เปนตน ประกอบกับการที่โครงการมีขนาดใหญ ทําใหการลงทุนมีผลกระทบ
ตอผลประกอบการและฐานะการเงินในอนาคตอยางเปนนัยสําคัญ   

อยางไรก็ดี ถาเงื่อนไขสัญญาในสวนการไดรับหุนชดเชยหากขายหุนไดในราคาตํ่าสามารถบังคับใชได 
(เงื่อนไขสัญญาการขายหุนในสวน Demco Sale share สัดสวนรอยละ 25 บวก 1 หุน) ก็จะสงผลกระทบตอ
โครงสรางผลตอบแทนอยางเปนนัยสําคัญ เชน ในกรณีที่ วินด เอนเนอรย่ีไมสามารถหาผูรวมลงทุนมาซ้ือหุน
ในราคาที่กําหนดที่ 1,400 ลานบาท (1,200 + 200 ลานบาท) ไดในระยะเวลาท่ีกําหนด วินด เอนเนอรย่ี
จะตองชดเชยดวยเงินสดหรือโดยการโอนหุนเทากับจํานวนหุนในสัดสวนสูงสุดที่รอยละ 22 ของหุนที่ตนเอง
ถือในอีโอลัส โดยไมมีเงื่อนไข ภายใตกรอบเวลาที่ชัดเจน หากเปนไปตามขอตกลงดังกลาวจะทําให
ผลตอบแทนการลงทุนของเด็มโกเปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญ 

เพื่อใหผูลงทุนไดเขาใจในผลตอบแทนโดยละเอียด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําตารางแสดง
ผลตอบแทนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตารางแสดงผลตอบแทนท่ีไดรับในกรณีที่บริษัทจําหนายหุนและสัญญาการรับหุนชดเชยบังคับใชได         

พลังงาน
ไฟฟา/

โครงการ/1 
(GWh/ป) 

เด็มโก 
Project IRR 

(รอยละ) 

ราคาที่เด็มโก
ลงทนุ 

ในหุนอีโอลัส 
(บาท/หุน) 

(1) 

Fair Market 
Valueของหุนอี

โอลัส 
(บาท/หุน) 

(2) 

ผลกําไร(ขาดทนุ) 
กอนไดรับชดเชย 

จากวินด เอนเนอรยี ่
(บาท/หุน) 

(3) = (2) – (1) 

(สวนแบง)/ 
สวนชดเชยที่ 
ตองแบง/ไดรับ 

จากวินด เอนเนอรยี ่
(บาท/หุน) /2 (4) 

ผลตอบแทนท่ี
เด็มโกจะไดรับ  

(บาท/หุน) 
(5) = (4) + (3) 

Holding period 
Return  

(รอยละ) /3 

(6) = (5) /(1) 

280.0 12.2% 37.00 53.06 16.06 (4.95) 11.11 30% 
260.0 10.7% 37.00 45.94 8.94 (1.39) 7.55 20% 

240.0 9.3% 37.00 38.84 1.84 4.33 6.17 17% 
P50    236.8 9.0% 37.00 37.70 0.70 5.47 6.17 17% 

220.0 7.8% 37.00 31.77 (5.23) 11.40 6.17 17% 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 48 จากทั้งหมด 80 หนา 

พลังงาน
ไฟฟา/

โครงการ/1 
(GWh/ป) 

เด็มโก 
Project IRR 

(รอยละ) 

ราคาที่เด็มโก
ลงทนุ 

ในหุนอีโอลัส 
(บาท/หุน) 

(1) 

Fair Market 
Valueของหุนอี

โอลัส 
(บาท/หุน) 

(2) 

ผลกําไร(ขาดทนุ) 
กอนไดรับชดเชย 

จากวินด เอนเนอรยี ่
(บาท/หุน) 

(3) = (2) – (1) 

(สวนแบง)/ 
สวนชดเชยที่ 
ตองแบง/ไดรับ 

จากวินด เอนเนอรยี ่
(บาท/หุน) /2 (4) 

ผลตอบแทนท่ี
เด็มโกจะไดรับ  

(บาท/หุน) 
(5) = (4) + (3) 

Holding period 
Return  

(รอยละ) /3 

(6) = (5) /(1) 

P75   214.1 7.3% 37.00 29.68 (7.32) 13.49 6.17 17% 
200.0 6.2% 37.00 24.69 (12.31) 18.48 6.17 17% 

P90    193.7 5.7% 37.00 22.46 (14.54) 19.82 5.28 14% 
180.0 4.6% 37.00 17.61 (19.39) 15.55 (3.84) -10% 

160.0 2.8% 37.00 10.55 (26.45) 9.31 (17.14) -46% 
140.0 1.0% 37.00 3.51 (33.49) 3.10 (30.39) -82% 

/1 แสดงเพียงพลังงานไฟฟาของเวสต หวยบง 3 สําหรับพลังงานไฟฟาของเวสต หวยบง 2 คํานวณโดยปรับลดรอยละ 0.7 จากเวสต หวยบง 2  
/2 แสดงมูลคา/หุนใหเทากับมูลคา (สวนแบง) หรือสวนชดเชยตามจํานวนหุนที่บริษัทจะไดรับ  
/3 แสดงผลตอบแทนภายใตชวงระยะเวลาการถือครองเงินลงทุนจํานวนประมาณ 1,200 ลานบาทของเด็มโกในอีโอลัสที่มีการค้ําประกันราคาซื้อคืน 

หากพิจารณาสมมติฐานหลักที่พลังงานไฟฟาที่ P50 พบวามูลคาตลาดยุติธรรมของหุนอีโอลัสเทากับ 37.70 
บาทตอหุน ตนทุนหุนอีโอลัสของบริษัทเทากับ 37.00 บาทตอหุน ดังนั้นบริษัทจะมีกําไรหากขายในราคา
ดังกลาวเทากับ 0.70 บาทตอหุน นอกจากน้ี ตามเงื่อนไขชดเชยท่ีทํากับวินด เอนเนอรย่ี สําหรับ Demco 
Sale Share จํานวนหุนรอยละ 25 บวก 1 หุน หรือเทากับ 32.43 ลานหุน บริษัทจะไดรับชดเชยหุนอีโอลัส 
จากวินด เอนเนอรย่ี โดยราคาท่ีกําหนดในเง่ือนไขการชดเชยเทากับ 43.17 บาทตอหุน (1,400 ลานบาท/ 
32.43 ลานหุน) ดังนั้นวินด เอนเนอรย่ี จะตองโอนหุนชดเชยเปนจํานวนหุน 4.71 ลานหุน ((1,400 ลานบาท 
– (37.70 บาท x 32.43 ลานหุน)) / 37.70 บาท)  คิดเปนมูลคา 177.39 ลานบาท (37.70 บาท x 4.71 ลาน
หุน) หรือคิดเปนผลตอบแทนท่ีเด็มโกจะไดรับชดเชยจากวินด เอนเนอรย่ีเพื่อขายหุนในคราวเดียวกัน  
เทากับ 5.47 บาทตอหุน (177.39 ลานบาท / 32.43 ลานหุน) หรือคิดเปนผลตอบแทนท่ีเด็มโกจะไดรับหาก
ขายหุน ณ ราคานี้เทากับ 6.17 บาท/หุน ทําใหบริษัทไดผลตอบแทนเสมือนขายหุนที่ 43.17 บาทตอหุน และ
ไดผลตอบแทนรอยละ 17 ในชวงเวลาที่ถือครองกอนหักภาษี (หากถือครอง 3 ป ก็จะไดรับผลตอบแทนที่
รอยละ 5.6 ตอป) 

หากพิจารณาพลังงานไฟฟาที่ P90 พบวามูลคาตลาดยุติธรรมของหุนอีโอลัสเทากับ 22.46 บาทตอหุน 
ตนทุนหุนอีโอลัสของบริษัทเทากับ 37.00 บาทตอหุน ดังนั้นบริษัทจะขาดทุนหากขายในราคาดังกลาว
เทากับ 14.54 บาทตอหุน อยางไรก็ดี ตามเงื่อนไขชดเชยที่ทํากับวินด เอนเนอรย่ี บริษัทจะไดรับชดเชยหุนอี
โอลัส วินด เอนเนอรย่ี ควรตองโอนหุนชดเชยเปนจํานวน 29.90 ลานหุน   ในขณะท่ีในสัญญาจํากัดจํานวน
หุนคํ้าประกันที่ วินด เอนเนอรย่ี จะโอนใหไวเพียงที่รอยละ 22 หรือเทากับ 28.62 ลานหุน (22% * 130.1 
ลานหุน) ดังนั้น  วินด เอนเนอรย่ีก็จะมีหนาที่โอนหุนเทากับจํานวนสูงสุดที่  28.62 ลานหุน คิดเปนมูลคา 
642.89 ลานบาท (22.46 บาท x 28.62 ลานหุน) หรือคิดเปนผลตอบแทนท่ีเด็มโกจะไดรับชดเชยจากวินด 
เอนเนอรย่ีเพื่อขายหุนในคราวเดียวกัน   เทากับ 19.82 บาทตอหุนหรือคิดเปนผลตอบแทนท่ีเด็มโกจะไดรับ
หากขายหุน ณ ราคานี้เทากับ 5.28 บาท/หุน ทําใหบริษัทไดผลตอบแทนเสมือนขายหุนที่ 42.28 บาทตอหุน 
ซึ่งตํ่ากวาราคาท่ีกําหนด ทําใหบริษัทไดผลตอบแทนเพียงรอยละ 14 ในชวงเวลาท่ีถือครองกอนหักภาษี 
(หากถือครอง 3 ป ก็จะไดรับผลตอบแทนที่รอยละ 4.8 ตอป) 

จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา หากพลังงานไฟฟาลดตํ่าลงในระดับที่นอยกวา P50 (คามาตรฐานท่ีใชในการ
คํานวณผลตอบแทน) ไปจนตํ่ากวากับ P75 เล็กนอย (คามาตรฐานที่ใชในการคํานวณผลตอบแทนภายใต 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 49 จากทั้งหมด 80 หนา 

Consevative Case) พบวาบริษัทไดรับความคุมครองผลตอบแทนอยางมาก โดยหากผลตอบแทนเปนไป
ตามประมาณการ บริษัทจะไดรับผลตอบแทน (Holding Period Return) รอยละ 17 สําหรับชวงเวลาท่ีถือ
ครอง แตหากพลังงานไฟฟาลดต่ําลงมากหุนที่ใชเปนหลักประกันก็จะไมเพียงพอ แตก็ยังถือไดวาเด็มโก
ไดรับเงื่อนไขการคุมครองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  เชน หากพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดลดตํ่าลงจนถึง P90 
บริษัทจะไดรับผลตอบแทนรอยละ 14 ในชวงเวลาท่ีถือครอง แตหากพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตํ่ากวา P90 
ผลตอบแทนก็จะติดลบอยางมีนัยสําคัญ 

หากพิจารณาในอีกดานหน่ึง การที่บริษัทลงทุนซ้ือหุนอีโอลัสจํานวนรอยละ 27 ในราคาประมาณ 1,300 
ลานบาท หรือซื้อในราคาท่ีมีพรีเม่ียม 27 บาทตอหุน (ราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) นั้น หากสัญญารวมทุน
มีเงื่อนไขการคํ้าประกันราคาซ้ือคืนและใชบังคับไดจริง บริษัทก็เสมือนซ้ือหุนที่ราคา 37 บาท (อัตราพรี 
เม่ียมที่ 27 บาทตอหุน) เม่ือผลการดําเนินงานเปนไปในดานที่ดี หรือซื้อหุนอีโอลัสจํานวนรอยละ 49 ใน
ราคา 1,300 ลานบาท (อัตราพรีเม่ียมที่ 10.39 บาทตอหุน) ในกรณีผลดําเนินการเปนไปดานไมดี 

ง.   ขอสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัญญา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ จากรางสัญญาท่ีวินด เอนเนอรย่ี ไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจยังไมใชสัญญาฉบับสมบูรณที่จะลงนาม อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
พบขอสังเกตสําคัญที่บริษัทควรนําไปปรับปรุงในรางสัญญากอนการลงนาม หากรายการไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหุนดังตอไปนี้  

ขอสังเกตสําคัญ 

ในสวนขอสังเกตตอไปนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนขอสังเกตสําคัญ ที่บริษัทจําเปนตองเจรจา
ปรับปรุงในสัญญาเพราะเปนเงื่อนไขสําคัญที่อาจมีผลกระทบในดานลบอยางมาก  

1) บริษัทตองไดรับขอสงวนสิทธิเพิ่มเติมในสัญญาเทาเทียมกับผูรวมทุนรายอื่นๆ ในระดับบริษัทดําเนิน
โครงการโดยเฉพาะในสวนขอสงวนสิทธิสําหรับกรรมการ (Board Reserved Matters) และขอสงวน
สิทธิสําหรับผูถือหุน (Shareholder Reserved Matters) เพื่อใหไดรับการคุมครองสิทธิผูถือหุนสวนนอย
ในระดับที่สมบูรณ  

2) ขอสงวนสิทธิตองคุมครองในกรณีที่บริษัทยังถือหุนไมครบรอยละ 27 โดยจะตองระบุชัดเจนเพื่อ
ครอบคลุมกรณีการเพิ่มทุนของอีโอลัสในทุกกรณีนอกเหนือจากการเพิ่มทุนตามสัญญาจองซ้ือหุน 
จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงรอยละ 95 ของจํานวนถือหุนทั้งหมด เวนแต วินด เอนเนอรย่ี  
จะรับประกันหรือเงื่อนไขในสัญญาจะระบุวาโครงสรางการถือหุนสุดทายของอีโอลัส บริษัทจะถือหุน 
รอยละ 27 โดยมูลคาเงินลงทุนที่ 1,300 ลานบาท ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม 

3) ขอสงวนสิทธิควรคุมครองสิทธิในการแตงต้ังกรรมการของบริษัทอยางนอย 1 ทานในชวงเวลาท่ีบริษัทยัง
ถือหุนไมถึงรอยละ 25 

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 50 จากทั้งหมด 80 หนา 

ขอสังเกตอื่นๆ 

ในสวนขอสังเกตตอไปนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทพึงจะแกไขในสัญญาหรือตอรอง
เงื่อนไขดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

1) การลงนามของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ที่รางสัญญาระหวางผูถือหุน (เด็มโกและวินด เอ็นเนอรย่ี)
กําหนดใหดําเนินการไดโดยกรรมการจากวินด เอนเนอรย่ี พรอมประทับตราสําคัญ หรือ กรรมการท้ัง 2 
ฝายลงนามพรอมประทับตราสําคัญ ถือเปนขอดอยในสัญญาในเรื่องการควบคุมและสอบทาน  

2) ขอกําหนดสิทธิในสวนการขาย การกอภาระผูกพัน การจํานอง และคํ้าประกันสินทรัพยอื่นๆ ของอีโอลัส 
ที่มูลคาเกินกวา 10 ลานบาท มีเฉพาะในการดําเนินงานกอนที่บริษัทจะชําระหุนครบ แตไมมีขอสงวน
สิทธิดังกลาวหลังบริษัทชําระหุนครบ เงื่อนไขดังกลาวควรระบุใหครบถวน 

3) บริษัทพึงจะไดรับสิทธิในการเปนกรรมการในเฟรสและเคอารทู อยางนอยบริษัทละ 1 ทาน เพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมการปฎิบัติงาน 

4) หนี้สินอื่นใด และภาระผูกพันอื่นๆ ที่ไมเก่ียวกับการดําเนินงานในโครงการพลังงานลม ควรจะระบุให
ชัดเจนวาบริษัทไมมีสวนรับผิดชอบ 

5) ในกรณีรายการระหวางกันในเฟรสและเคอารทู ระบุใหใชมติพิเศษและกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิ
ออกเสียง แตมติพิเศษกําหนดวา ตองประกอบดวยกรรมการตัวแทนอีโอลัส 1 ทาน และกรรมการของผู
ถือหุน A และ B อยางละ 1 เสียง ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล 

6) สัญญาไมไดระบุจํานวนหุนที่ตกลงในสวน Option share (รอยละ 2 หัก 1 หุน) และ Demco Sale 
Share (รอยละ 25 บวกหนึ่งหุน) ไวอยางชัดเจน สัญญาควรระบุใหชัดเจนและสอดคลองกัน 

7) สัญญายังไมชัดเจนถึงสิทธิในการชดเชย ในกรณีขายหุนในราคาตํ่าและการแบงกําไรจะครอบคลุมถึง
กรณีที่บริษัทหาผูลงทุนมาเองหรือไม 

8) ควรมีขอจํากัดสิทธิในการโอนหุนรอยละ 22 ของอีโอลัสที่วินด เอนเนอรย่ีถืออยู ซึ่งจะใชเปนหลักประกัน
ในการชดเชย  

เนื่องจากรางสัญญารวมทุนดังกลาวยังเปนเพียงฉบับราง และมีเงื่อนไขพิเศษสําคัญซ่ึงคอนขางซับซอนอยางมาก  
อีกทั้งอาจมีผลกระทบที่สําคัญตอการพิจารณาลงทุน  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา  คณะกรรมการ
บริษัทจําเปนตองพิจารณาวาจางที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือใหความเห็นวาสัญญาวามีเงื่อนไขที่ระบุขางตนครบถวน
และบังคับใชได รวมถึงเพื่อใหความเห็นในประเด็นสัญญาสวนอื่นๆ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัทตามที่บริษัท
เห็นสมควร  อยางไรก็ดี เงื่อนไขสัญญาบางขอโดยเฉพาะในสวนขอสังเกตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาแกไขหรือไม ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดต้ังขอสังเกตดังกลาวเพื่อให
สัญญารัดกุมและเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  

 

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 51 จากทั้งหมด 80 หนา 

3.2 เปรียบเทียบผลกระทบตอบริษัทจากการเขา/ไมเขาทํารายการ 

3.2.1 ผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจบริการรับเหมากอสรางของบริษัท 

ก. กรณีบริษัทพิจารณาเขาทํารายการ 

การเขาลงทุนในอีโอลัสของบริษัท จะทําใหโครงการผลิตไฟฟาหวยบง สามารถบรรลุขอตกลงใน
สัญญาการรวมทุนและสัญญาเงินกู (Financial Close) และมีแหลงเงินทุนเพียงพอตอการ
ดําเนินงานโครงการ ในขณะท่ีบริษัทซ่ึงเปนผูรับเหมาในสวนของ BOP และไดเร่ิมดําเนินงานแลว
บางสวนในมูลคาประมาณ 299 ลานบาท ก็จะไดรับชําระคากอสรางในงานสวนดังกลาวทันที
ภายหลังการลงนามในสัญญารวมลงทุนและสัญญาเงินกู และมีรายไดเพิ่มเติมตามสัญญาอีกรวม
มูลคาทั้งหมด 2,047 ลานบาท โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท
จากรายไดที่เพิ่มขึ้นตามสัญญา BOP โดยแยกเปน 2 กรณี ตามสมมติฐานดังนี้  

กรณีที่ 1: สมมติฐานอัตรากําไรขั้นตนตามอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจบริการ (รับเหมากอสราง) ใน
อดีตของบริษัทที่รอยละ 16.0 บริษัทจะมีกําไรจากการรับเหมากอสรางโครงการดังกลาวเพิ่มขึ้น
จํานวน 115 ลานบาท  

กรณีที่ 2: สมมติฐานอัตรากําไรขั้นตนตามอัตรากําไรที่บริษัทคาดวาจะไดตามสัญญากอสราง BOP 
ที่ระบุวารายไดของบริษัทจะเทากับตนทุนบวกอัตรากําไรรอยละ 25.0 บริษัทจะมีกําไรเพ่ิมสูงขึ้น
เทากับ 244 ลานบาท   

ตารางรายไดและกําไรจากการดําเนินงานรับเหมากอสรางที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
(หนวย : ลานบาท) เมย. – ธค. 54 2555 เมย. – ธค. 54 2555 
รายไดธุรกิจรับเหมา 1,124 923 1,124 923 
กําไรข้ันตนธุรกิจรับเหมา 180 148 281 231 
อัตรากําไรขั้นตน 16.0% 16.0% 25.0% 25.0% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 90 74 90 74 
กําไรจากการดําเนินงาน 90 74 191 157 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 8.0% 8.0% 17.0% 17.0% 
ภาษีเงินได 27 22 57 47 
กําไรสุทธ ิ 63 52 134 110 
อัตรากําไรสุทธิ 5.6% 5.6% 11.9% 11.9% 

 
หากพิจารณากระแสเงินสดที่บริษัทจะไดรับจากทั้งสองกรณี พบวาการเขาลงทุนดังกลาวจะสงผลให
บริษัทมีมูลคาของกิจการเพิ่มสูงขึ้นเทากับ 121 ลานบาท และ 256 ลานบาท ตามลําดับ 

 

 

 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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การคํานวณมูลคากิจการที่เพิ่มขึ้นจากการเขาทํางานตามสัญญา BOP 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
(หนวย : ลานบาท) เมย. – ธค. 54 2555 เมย. – ธค. 54 2555 
กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี 63 52 134 110 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากการดําเนินงานในอนาคต1/ 59 45 126 95 
รวมมูลคาปจจุบัน 104  221  
บวก : ผลกําไรจากงานที่บริษัทไดดําเนินการกอน 
31 มีค. 2554 2/ 17  36  
รวม 121  256  

1/ คิดลดตนทุนทางการเงินของบริษัทที่รอยละ 8.6  ตอป อางอิงขอมูล Bloomberg ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 
2/ คํานวณจากมูลคางานที่บริษัทไดดําเนินการกอนวันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวน 299 ลานบาท และ อัตรากําไรจากการดําเนินการหลังหัก 
ภาษีที่รอยละ 5.6 (กรณีที่ 1) และ 11.9 (กรณีที่ 2) 

ข. กรณีบริษัทพิจารณาไมเขาทํารายการ 

หากบริษัทพิจารณาไมเขาทํารายการ จะสงผลให วินด เอนเนอรย่ี จําเปนตองหาผูรวมลงทุนใหม
อยางเรงดวน เนื่องจากตองปฏิบัติตามสัญญา PPA ที่กําหนดใหโครงการตองจําหนายไฟฟา
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (เคอารทู) และวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 (เฟรส) ซึ่งหากโครงการ
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได มีผลทําใหสัญญา PPA ส้ินสุดลง ทั้งนี้ ภายใตแผนการ
กอสรางปจจุบัน เคอารทูไมสามารถชะลอโครงการไดเลย เพราะโครงการอาจแลวเสร็จไมทัน
ภายในกําหนดเวลา สําหรับเฟรสจะมีระยะเวลากอสรางตามแผนที่แลวเสร็จกอนกําหนดสัญญา 
PPA (lag time) อยูประมาณ 6 เดือน (รายละเอียดสัญญา PPA และกําหนดการกอสรางในหัวขอ 
1.5.3) 

นอกจากน้ี เงื่อนไขในสัญญาระหวางผูถือหุนระดับโครงการ (เฟรสและเคอารทู) ระบุวาผูถือหุน
จะตองลงนามในสัญญารวมลงทุนพรอมกันทุกราย โครงการจึงจะสามารถเบิกเงินกูจากธนาคาร
ได (Financial close) การที่โครงการไมสามารถเบิกเงินกูจากธนาคาร จะทําใหมีเงินทุนไมเพียงพอ
ในการดําเนินงาน และ/หรือไมสามารถดําเนินโครงการตอไปได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัท
ดังตอไปนี้ 

1.  บริษัทอาจมีความจําเปนตองปลดพนักงานสวนเกิน จํานวน 22 คน ที่บริษัทไดวาจางไวสําหรับ
ปฏิบัติงานในโครงการทั้งสอง และจายคาชดเชยเปนเงินเดือนจํานวน 3 เดือนตามกฎหมาย
แรงงาน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1 ลานบาท รวมทั้งอาจสงผลเสียหายเพิ่มเติมตอบริษัท  

2. บริษัทอาจมีโอกาสที่ไดรับชําระเงินลาชา หรืออยางเลวรายที่สุด(Worst case scenario) คือไม
สามารถเรียกชําระมูลคางานท่ีไดดําเนินการแลวบางสวนได (299 ลานบาท) ถึงแมวาจะมี
สัญญา BOP คุมครอง เนื่องจาก เฟรสและเคอารทูอาจไมมีความสามารถในการชําระหน้ีหรือ
อยางเลวรายที่สุดอาจลมละลาย ทําใหมีความเปนไปไดที่บริษัทอาจตองต้ังคาเผ่ือดอยคาทั้ง
จํานวนในงบการเงินป 2554  
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ดังนั้น หากบริษัทไมพิจารณาลงทุนในอีโอลัส อาจมีความเปนไปไดอยางเลวรายที่สุดที่บริษัทจะมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นมากที่สุดทั้งส้ิน 300 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิลดลง 

หากบริษัทพิจารณาไมเขาทํารายการลงทุนหากเปรียบเทียบผลกระทบตอมูลคาของบริษัท 
ระหวางการเขาทํารายการกับการไมเขาทํารายการ ภายใตสมมติฐานที่บริษัทไมสามารถเรียกเก็บ
คารับเหมาท่ีดําเนินงานไปแลวได หรือ วินด เอนเนอรย่ี ไมสามารถหาผูรวมทุนรายใหมแทนบริษัท
ได จะพบวา การเขาทํารายการจะทําใหบริษัทมีมูลคากิจการมากกวาการไมเขารายการ ทั้งส้ิน 
421 และ 556 ลานบาท สําหรับกรณีที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

 กรณีที่วินด เอนเนอรย่ี ไมสามารถหาผูรวมทุนรายใหมแทนบริษัทได และไมสามารถหาเงินมา
ชําระแกบริษัทตามสัญญา BOP ได 

มูลคาเพิ่ม/(ลด) (ลานบาท) กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
หากบริษัทพิจารณาเขาทํารายการ 121 256 
หากบริษัทพิจารณาไมเขาทํารายการ  (300) (300) 
สวนตาง 421 556 

อยางไรก็ดี การไมตอบรับการลงทุนของบริษัทก็ไมไดเปนที่ยืนยันแนนอนวา โครงการจะไม
สามารถดําเนินการตอได เนื่องจากวินด เอนเนอรย่ี ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการหลัก และมีแผนท่ีจะ
พัฒนาพลังงานลมตอเนื่องจากโครงการน้ีอีกหลายโครงการ จะเปนผูเสียประโยชนหลักและใน
มูลคาที่มีนัยสําคัญ ซึ่งวินด เอนเนอรย่ี จําเปนจะตองหาแนวทางในการแกปญหาดังกลาว และ
บริษัทก็ยังคงไดรับประโยชนจากการเปนผูรับเหมาโครงการเนื่องจากขอผูกพันตามสัญญา 

หากเปรียบเทียบผลกระทบตอมูลคาของบริษัท ระหวางการเขาทํารายการกับการไมเขาทํารายการ 
ภายใตสมมติฐานที่วินด เอนเนอรย่ี สามารถหาผูรวมทุนรายใหมแทนบริษัทได จะพบวา การเขา
ทํารายการจะทําใหบริษัทมีมูลคากิจการมากกวาการไมเขารายการ ทั้งส้ิน 121 และ 256 ลานบาท 
สําหรับกรณีที่ 1 และ 2 ตามลําดับ  

กรณีที่วินด เอนเนอรย่ี สามารถหาผูรวมทุนรายใหมแทนบริษัทได 

มูลคาเพิ่ม/(ลด) (ลานบาท) กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
หากบริษัทพิจารณาเขาทํารายการ 121 256 
หากบริษัทพิจารณาไมเขาทํารายการ - - 
สวนตาง 121 256 
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3.2.2 ผลกระทบตอผลประกอบการโครงการผลิตไฟฟาของบริษัท 

ก. กรณีบริษัทพิจารณาเขาทํารายการ 

ภายหลังบริษัทเขาลงทุนรอยละ 27.0 ในอีโอลัสแลวเสร็จ จะเสมือนบริษัทลงทุนใน เฟรส และ เค
อารทู ที่รอยละ 16 และทําใหบริษัทสามารถรับรูรายไดเพิ่มเติมจากสวนกําไรสุทธิของทั้งสองบริษัท 
(เฟรส และ เคอารทู) ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ภายหลังโรงไฟฟาทั้งสองเร่ิมดําเนินการ
ในป 2555 เปนตนไป 

(ลานบาท) 2554 2555 2556 2557 
รายไดจากสวนแบงกําไร      
- เฟรส (เวสต หวยบง 3) - 25 137 140 
- เคอารทู (เวสต หวยบง 2) - (29) 124 127 
รวมรายไดจากสวนแบงกําไร - (5) 261 267 

หมายเหต:ุ รอยละ 16 ของกําไรสุทธิของเฟรส และ เคอารทูตามประมาณการในหัวขอที่ 4 ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ข.  กรณีบริษัทพิจารณาไมเขาทํารายการ 

บริษัทจะไมมีรายไดจากสวนแบงกําไรจากท้ังสองโครงการภายหลังโรงไฟฟาทั้งสองเพิ่มเติมใน
อนาคต 

3.2.3 ผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัท 

ก. กรณีบริษัทพิจารณาเขาทํารายการ 

หากบริษัทพิจารณาเขาลงทุนในอีโอลัส จํานวน 1,300 ลานบาท บริษัทจะใชเงินทุนจากแหลง
เงินทุนดังตอไปนี้ 

แหลงเงินทุน ลานบาท 
1) การจําหนายหุนทุนซ้ือคืนและการเสนอขายหุนเพิ่มทนุแกผูถือหุนเดิม (โดยประมาณ) 610 
2) เงินทุนหมุนเวียน 290 
3) การกูยืมจากธนาคาร1/ 400 

รวมทั้งสิน้ 1,300 
1/ ปจจุบันอยูระหวางเสนอเร่ืองแกธนาคารเพ่ือขออนุมัติวงเงินดังกลาว 

ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนทุนของบริษัทลดลงจาก 0.50 เทา 
ณ 31 มีนาคม 2554 เปน 0.48 เทา ซึ่งจัดวาอยูในระดับที่ตํ่า บริษัทยังคงมีความสามารถในการ
กูยืมเพิ่มเติมเพื่อใชในการดําเนินงาน 

ข.  กรณีบริษัทพิจารณาไมเขาทาํรายการ 

หากบริษัทพิจารณาไมลงทุนในโครงการดังกลาวบริษัทจะไมมีความจําเปนในการกูยืมเงินจาก
ธนาคาร ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง และ อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอ
สวนทุนที่ตํ่า โดย ณ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนทุน 0.50 เทา 
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3.3 ขอดี/ขอดอยของการทํารายการและไมทํารายการ 

3.3.1 ขอดีของการทํารายการ 

1) กระจายความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากบริษัทจะมีรายไดจากการรับเหมากอสราง BOP ในป 2554 - 2555 เพิ่มขึ้นจาก
โครงการผลิตไฟฟาหวยบงจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,347 ลานบาท บริษัทจะรับรูรายไดจากสวนแบง
กําไรภายหลังโครงการเร่ิมดําเนินการในป 2555 ซึ่งผลตอบแทนจากโครงการโรงไฟฟาดังกลาว 
จัดวามีความเส่ียงคอนขางตํ่า และสมํ่าเสมอในระยะยาว ซึ่งจะเปนการลดความเส่ียงและการ
พึ่งพิงจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัททั้งธุรกิจรับเหมากอสราง และธุรกิจจัดจําหนาย
โครงสรางเหล็กและวัสดุกอสรางของบริษัท 

2) ขยายฐานลูกคาของบริษัทและเสริมสรางความชํานาญใหแกพนักงานของบริษัท 

การเขาลงทุนในอีโอลัสของบริษัท จะทําใหโครงการผลิตไฟฟาหวยบงมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอ
ตอการดําเนินงาน และสงผลใหบริษัทสามารถกอสราง BOP ของโครงการพลังงานลมสองใน
สามแหงแรกในประเทศไทยสําเร็จ ซึ่งจะเปนผลงาน (Track Record) ที่ดี และเปนขอไดเปรียบ
ของบริษัทในการประมูลงานพลังงานลมตอไปในอนาคต ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2554 มีโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานลมอีกหนึ่งโครงการ ที่ไดรับการอนุมัติจากกฟผ. และมีมูลคางานสวนของ BOP 
เทากับ 899 ลานบาท อีกทั้งมีโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมจํานวน 7 โครงการ รวม 590 เมกกะ
วัตต ที่กําลังรอการอนุมัติจาก กฟผ. และมีมูลคาสวนงาน BOP ทั้งส้ิน 7,565 ลานบาท       

3.3.2 ขอดอยของการทํารายการ 

1) การลดลงของสัดสวนการถือหุน  

บริษัทพิจารณาใชเงินลงทุนบางสวนจากการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 317 ลานหุน 
ใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวนการจองซ้ือ 2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ซึ่งหากผูถือหุนไมใชสิทธิซื้อ
หุนตามสัดสวนและบริษัทเสนอขายหุนแกประชาชนหรือบุคคลเฉพาะเจาะจง จะสงผลให
สัดสวนการถือหุนในบริษัทลดลงมากท่ีสุดเทากับ รอยละ 33.33 และหากคณะกรรมการบริษัท
เสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวในราคาตํ่ากวาราคาตลาดจะสงผลใหราคาหุนลดลง 

2) ความสามารถในการจายเงินปนผลที่ลดตํ่าลงของบริษัท 

ระหวางการกอสรางโครงการทั้งสอง ถึงแมบริษัทจะสามารถรับรูรายไดและผลกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น
จากการรับเหมา แตบริษัทอาจประสบปญหาสภาพคลองที่ไมเพียงพอตอการจายเงินปนผล
เนื่องจากบริษัทอาจพิจารณานํากําไรจากการดําเนินงานบางสวนไปเปนเงินทุนในโครงการ
ดังกลาว ซึ่งจะสงผลใหบริษัทอาจไมสามารถจายเงินปนผลในอัตราสวนเดิมที่จายไดในชวง
ระยะเวลาอันส้ัน อยางไรก็ดีภายหลังโครงการทั้งสองเร่ิมดําเนินการและจายเงินปนผลใหแก
บริษัท บริษัทจะมีสภาพคลองเพ่ิมสูงขึ้นและสงผลใหความสามารถในการจายเงินปนผลเพ่ิม
สูงขึ้นดวย  
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3.3.3 ขอดีของการไมทํารายการ 

1) บริษัทมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง 

หากบริษัทพิจารณาไมลงทุนในโครงการดังกลาว บริษัทจะไมมีความจําเปนในการออกและเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และไมทําใหผูถือหุนเดิมที่ไมประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของ
บริษัท มีสัดสวนการถือหุนลดลง (Control Dilution) 

3.3.4 ขอดอยของการไมทํารายการ 

1) สูญเสียรายไดจากการดําเนินธุรกิจรับเหมาของบริษัท 

หากบริษัทพิจารณาไมลงทุนในโครงการดังกลาว และวินด เอนเนอรย่ีไมสามารถหาผูรวมลงทุน
ใหมแทนบริษัทไดในทันที อาจสงผลใหโครงการมีแหลงเงินทุนที่ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
และไมสามารถดําเนินการตอไปได ดังนั้นอยางเลวรายที่สุด (Worst case scenario) บริษัท
อาจจะไมสามารถเรียกชําระมูลคางานท่ีไดดําเนินการแลวบางสวนได (299 ลานบาท) ทําใหตอง
ต้ังคาเผ่ือดอยคามูลคาดังกลาวซ่ึงจะสะทอนเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนของบริษัท 

อยางไรก็ดี การไมตอบรับการลงทุนของบริษัทก็ไมไดเปนที่ยืนยันแนนอนวา โครงการจะไม
สามารถดําเนินการตอได เนื่องจากวินด เอนเนอรย่ี ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการหลัก และมีแผนที่จะ
พัฒนาพลังงานลมตอเนื่องจากโครงการน้ีอีกหลายโครงการ จะเปนผูเสียประโยชนหลักและใน
มูลคาที่มีนัยสําคัญ ซึ่งวินด เอนเนอรย่ี จําเปนจะตองหาแนวทางในการแกปญหาดังกลาว และ
บริษัทก็ยังคงไดรับประโยชนจากการเปนผูรับเหมาโครงการเนื่องจากขอผูกพันตามสัญญา 

2) คาใชจายพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น 

ปจจุบันบริษัทไดวาจางพนักงานเพื่อใชดําเนินการกอสรางโครงการทั้งสองจํานวน 22 คน หาก
โครงการผลิตไฟฟาหวยบงไมดําเนินการตอ จะสงผลใหบริษัทมีพนักงานมากเกินกวาความ
จําเปนสงผลใหบริษัทมีตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว อยางไรก็ดีหากบริษัทพิจารณาปลด
พนักงานสวนเกินดังกลาว บริษัทจําเปนตองรับผิดชอบเงินเดือนพนักงานดังกลาวจํานวน 3 
เดือนรวมมูลคา 1 ลานบาท 

3) สภาพคลองที่เกินพอ 

หากบริษทัพิจารณาไมลงทุนในอีโอลัส และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัท
คร้ังที่ 3 (DEMCO-W3) และ 4 (DEMCO-W4) ใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนครบถวนทั้งจํานวน จะสงผล
ทําใหบริษัทมีสภาพคลองสวนเกิน เนื่องจากบริษัทพิจารณาท่ีจะนําเงินเพิ่มทุน DEMCO-W3 
และ DEMCO-W4 ไปชําระหน้ีสินท่ีบริษัทกูยืมมาเพื่อใชในการลงทุน (ตามท่ีกลาวในหัวขอ 
3.2.3) นอกจากน้ันการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะสงผลใหจํานวนหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น 
และหากบริษัทไมมีโครงการลงทุนอื่นใดที่ใหผลตอบแทนที่สูงเทียบเคียงกับการลงทุนในอีโอลัส 
จะสงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิตอหุนลดตํ่าลง 
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3.4 ขอดี/ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

3.4.1 ขอดีของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเขาลงทุนในอีโอลัส ซึ่งจัดเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทในคร้ังนี้ จัดเปนทางเลือกที่จําเปนหาก
บริษัทสนใจลงทุนในโครงการพลังงานลม เนื่องจาก เฟรสและเคอารทูเปนเพียงสองในสามบริษัทที่
ไดรับอนุญาตใหจําหนายไฟฟาจาก กฟผ. และเปนเพียงโครงการพลังงานลม 2 โครงการในประเทศไทย 
ซึ่งมีผูถือหุน A และผูถือหุน B ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโรงไฟฟาเขารวมลงทุน ทําใหเช่ือม่ันได
วาโครงการดังกลาวมีความเปนไปไดสูงที่จะประสบผลสําเร็จประกอบกับการรวมทุนกับวินด เอนเนอรย่ี
ในครั้งนี้จะเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ วินด เอนเนอรย่ี ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการขอ
อนุญาต กฟผ. ในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมเพิ่มเติม จํานวน 7 โครงการ รวม 590 เมกะ
วัตต ซึ่งอาจทําใหบริษัทมีโอกาสรับงานในสวน BOP มูลคาทั้งส้ิน 7,565 ลานบาท  

3.4.2 ขอดอยของการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเขาลงทุนในอีโอลัส ซึ่งมี นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการของบริษัท ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของวินด เอนเนอรย่ี ผูถือหุนรายใหญของในอีโอลัส (รายละเอียดตามหัวขอ 1.2) อาจสงผล
กระทบตออํานาจตอรองในการเจรจาเง่ือนไขตางๆได อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 อยางเครงครัด โดยกรรมการที่เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไมได
เขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติรายการ  

ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการนี้ ผูที่มีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวย นายประเดช กิตติอิสรา
นนท และคูสมรส พรอมทั้งญาติสนิท ไมสามารถออกเสียงลงคะแนนได 

3.5 ความเส่ียงจากการเขาทํารายการ 

3.5.1 ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม 

1) ความเส่ียงที่ไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดตามที่ประมาณการ 

ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการพลังงานลมที่รอยละ 9.0  (ตาม
รายละเอียดท่ีกลาวในหัวขอ 4) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานของความเร็วลม P50 ซึ่ง
ความเร็วลมดังกลาวเกิดจากการประมาณการโดย GH ซึ่งวัดคาความเร็วลมในบริเวณโครงการ
เพียงแค 3 ป และประมาณการเพิ่มเติมจากการวัดความเร็วลมในบริเวณใกลเคียง ซึ่งโดย
มาตรฐานจําเปนตองวัดความเร็วลมในบริเวณโครงการอยางตํ่า 5 ป หากความเร็วลมไมเปนไป
ตามความเร็วลมที่ P50 และ ลดลงเหลือ P75 จะสงผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
ดังกลาวเทากับ รอยละ 7.4 ซึ่งตํ่ากวาตนทุนทางการเงินของโครงการดังกลาว และทําใหการ
ลงทุนในโครงการดังกลาวไมคุมกับความเส่ียง 
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2) ความเส่ียงที่จะไมไดตอสัญญารับซ้ือไฟฟากับ กฟผ. 

การประมาณการของโครงการผลิตไฟฟาหวยบงท่ี 25 ป ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ให
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอีโอลัส (Project IRR) ที่รอยละ 9.0 (ตามรายละเอียดที่กลาวใน
หัวขอ 4) หากสัญญาในการรับซื้อพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งปจจุบันมีอายุสัญญาเทากับ 5 ป 
ไมไดรับการตอสัญญาจาก กฟผ. จนครบ 25 ป จะสงผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาว
ลดตํ่ากวาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน และอาจสงผลใหการจําหนายเงินลงทุนในอีโอลัส 
เปนไปไดยาก หรือขาดทุน  

อยางไรก็ดี ในอดีตที่ผานมา กฟผ.ไมเคยพิจารณายกเลิกสัญญาการรับซื้อพลังงานไฟฟาจาก
โรงไฟฟาใดๆ ถาโรงไฟฟาดังกลาวสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดอยางสมํ่าเสมอตามสัญญา ซึ่ง
ปจจุบัน เฟรสและเคอารทูไดวาจางที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินการ 
บริษัทจึงเช่ือม่ันไดวาโครงการท้ังสองจะดําเนินไปไดอยางดี และไดรับการตอสัญญาอยางตํ่า 25 
ป  

3) ความเส่ียงจากความลาชาของการกอสรางโครงการ 

หากโครงการมีการมีกอสรางที่ลาชาจนสงผลใหโครงการแลวเสร็จและดําเนินการภายหลังจาก
วันที่ 31ธันวาคม 2555 (เวสต หวยบง 2) และ 28 กุมภาพันธ 2556 (เวสต หวยบง 3) จะทําให
สัญญา PPA ส้ินสุดลง ไมไดรับสิทธิประโยชนราคาซ้ือไฟฟาสวนเพ่ิม (Adder) และสงผลให
โครงการไมมีผูรับซื้อไฟฟาที่แนนอน เชน กฟผ. ซึ่งเปนผูรับซื้อไฟฟาหลักของประเทศไทย หาก
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอสถานะทางการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ   

อยางไรก็ดี จากประสบการณการกอสราง BOP ของบริษัท และเสากังหันลมของ Siemens ซึ่งมี
พรอมอยูแลว ทําใหเช่ือม่ันไดวาการกอสรางโครงการ โรงไฟฟาพลังงานลมทั้งสองจะไมเกิด
ความลาชาและเสร็จส้ินลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (รายละเอียดตามขอ 1.5.3) 

4) ความเส่ียงจากตนทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น 

ในการกอสรางโครงการพลังงานลมสองในสามโครงการแรกในประเทศไทย อาจสงผลกระทบให
มีคาใชจายโครงการที่ไมไดประมาณการเพิ่มสูงขึ้นได ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหโครงการทั้งสองมี
ผลตอบแทนท่ีตํ่ากวาผลตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะไดรับ หรือ ตํ่ากวาตนทุนทางการเงินของ
บริษัท  

อยางไรก็ดี การดําเนินโครงการดังกลาว เฟรสและเคอารทู ไดวาจางที่ปรึกษาทางเทคนิคสองราย 
(Mott และGH) ซึ่งมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญโครงการพลังงานลมในตางประเทศ เพื่อ
ประเมินความเปนไปไดของโครงการ และตนทุนของโครงการ อีกทั้ง เฟรสและ เคอารทู ไดสํารอง
กรณีการเกิดคาใชจายเพิ่มเติมจํานวนรอยละ 5 ของมูลคาโครงการ ทําใหเช่ือม่ันไดวามีความ
เปนไปไดตํ่าที่จะเกิดเหตุการณตนทุนหรือคาใชจายโครงการเพิ่มสูงขึ้นมากกวาตนทุนทาง
การเงินของบริษัท 
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3.5.2 ความเส่ียงจากโครงสรางการลงทุน 

1) ความเส่ียงในการลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอย 

การลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอย (รอยละ 27) ในอีโอลัส ซ ึ่งเปนบริษัทตัวกลางในการลงทุน 
(Holding Company) และไมใชบริษัทผูดําเนินโครงการโดยตรง อาจทําใหบริษัทไมมีสิทธิออก
เสียง ใหความเห็น หรือโตแยง การทํารายการบางประเภทของอีโอลัส ซึ่งตองการเพียงความ
เห็นชอบจากผูถือหุนเกินกวาก่ึงหนึ่งเทานั้น    

อยางไรก็ดี หากบริษัทมีสิทธิสงตัวแทนเปนกรรมการในอีโอลัส จะทําใหบริษัทสามารถคัดคาน
การดําเนินการท่ีอาจทําใหบริษัทเสียประโยชน แตปจจุบันรางสัญญามีความไมชัดเจน โดยมี
ขอความระบุวาผูถือหุนที่ถือหุน ทุกๆ รอยละ 25 สามารถสงตัวแทนเปนกรรมการในอีโอลัส ได 1 
ทาน และหากผูถือหุนเดิมในอีโอลัสมีการลดสัดสวนการถือหุนตํ่ากวารอยละ 25.0 กรรมการ
ตัวแทนของผูถือหุนเดิมนั้นจําเปนตองลาออกทันที ดังนั้นจากแผนการเรียกชําระเงินเพิ่มทุนใน 
อีโอลัสที่บริษัทจะทยอยถือหุนเพิ่มจากรอยละ 8.5 เปนรอยละ 27.0 (รายละเอียดตามท่ีกลาวไว
ในหัวขอ  3.1 ขอ ข.) ทําใหบริษัทมีความเส่ียงที่จะไมสามารถสงตัวแทนเปนกรรมการไดระหวาง
ชวงเวลาท่ีบริษัทถือหุนตํ่ากวารอยละ 25.0 และทําใหบริษัทไมมีสิทธิคัดคานการดําเนินการที่
อาจทําใหบริษัทเสียประโยชน 

อยางไรก็ดี บริษัทยังคงไดรับการคุมครองจาก Reserved Matter ซึ่งจะเปนสวนที่ชวยใหบริษัท
สามารถลดความเส่ียงในการเปนผูถือหุนสวนนอยในอีโอลัสไดระดับหนึ่ง (รายละเอียดตามท่ี
กลาวไวในหัวขอ 1.6.2)   

2)  ความเส่ียงที่ผูรวมลงทุนรายอื่นไมรวมลงทุน 

ปจจุบัน ผูถือหุน A และผูถือหุน B ตกลงที่จะรวมลงทุนในโครงการโรงไฟฟาหวยบง แตยังไมมี
การลงนามสัญญาเปนลายลักษณอักษร ทําใหบริษัทอาจเกิดความเส่ียงในการลงทุนในโครงการ
ที่มีเงินทุนไมเพียงพอตอการดําเนินการหากผูถือหุนทั้งสองไมเขารวมลงทุน และสงผลให
โครงการท้ังสองไมสามารถดําเนินการได นอกจากน้ี ยังไมมีขอความใดๆ ระบุไวในสัญญารวม
ลงทุน (บริษัท และวินด เอนเนอรย่ี) และสัญญาจองซื้อหุน (บริษัทและอีโอลัส) เพื่อคุมครอง
บริษัท หากการรวมทุนดังกลาวไมเกิดขึ้น  

อยางไรก็ดี ทางวินด เอนเนอรย่ี แจงวาผูรวมลงทุนทุกรายจะลงนามสัญญารวมลงทุนดังกลาว
พรอมกันกับการลงนามในสัญญารวมลงทุนของบริษัท หากเปนเชนนั้น บริษัทจะไมมีความเส่ียง
ในการลงทุนในโครงการที่ไมมีเงินลงทุนที่เพียงพอและไมสามารถดําเนินการได  

3) ความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง 

การลงทุนในหุนเพิ่มทุนของอีโอลัส ซึ่งเปนหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจึง
จัดเปนหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง หากบริษัทพิจารณาจําหนายเพื่อทํากําไรอาจใชเวลานาน 
และทําไดยาก ถึงแมวา บริษัทมีสัญญาท่ีวินด เอนเนอรย่ีจะชดเชยราคาหากนักลงทุนผูสนใจ
เสนอราคาซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวในราคาซ่ึงตํ่ากวาราคาท่ีบริษัทและวินด เอนเนอรย่ี ตกลงไว 
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(รายละเอียดตามที่กลาวไวในหัวขอ 1.6.2) แตก็ไมไดเปนการรับประกันวา บริษัทจะสามารถ
จําหนายเงินลงทุนดังกลาวได เพราะสัญญาดังกลาวมิไดบังคับใหวินด เอนเนอรย่ี ตองจัดหาผู
ลงทุนรายใหมใหไดหรือมีคาปรับหากไมสามารถจัดหาผูลงทุนรายใหมได และเปนไปไดยากที่จะ
จัดหาผูลงทุนรายใหม ภายหลังจากที่อีโอลัสจายเงินปนผลคร้ังแรกแลว 

4) ความเส่ียงของความไมชัดเจนของสัญญา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหความเห็นตอความเหมาะสมของรายการตามรางสัญญา  ดังนั้น
บริษัทมีความเส่ียงที่จะไดรับสิทธิ/ผลตอบแทนที่ดอยลง  หากภายหลัง รางสัญญาดังกลาวมีการ
เปล่ียนแปลง หรือ แกไขในทางท่ีทําใหบริษัทดอยสิทธิลง  ประกอบกับเงื่อนไขบางประการของ
รางสัญญา อาจไมสามารถบังคับใชไดตามกฎหมาย ดังรายละเอียดที่ปรากฎในหัวขอ 3.1  

3.5.3 ความเส่ียงทางดานการเงิน 

1) ความเส่ียงจากการไดรับการอนุมัติเงินกูยืมที่ลาชาและไมไดรับการอนุมัติเงินกู 

เฟรสและเคอารทู ไดย่ืนขอสินเช่ือจาก KBANK เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟาหวย
บง และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับแจงวา โครงการยังอยูในระหวางการเจรจาขอกูเงินกับ
ผูใหกู ซึ่ง ณ ขณะวันออกรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังมิไดรับเอกสารยืนยันใดๆ 
จากทางวินด เอนเนอรย่ี ที่แสดงวา ธนาคารไดอนุมัติวงเงินการใหสินเช่ือแกโครงการผลิตไฟฟา
หวยบง นอกจากนี้ ยังไมมีขอความใดๆ ระบุไวในสัญญารวมลงทุน (บริษัท และวินด เอนเนอรย่ี) 
และสัญญาจองซ้ือหุน (บริษัทและอีโอลัส) เพื่อคุมครองบริษัท หากการขออนุมัติวงเงินสินเช่ือ
ดังกลาวไมเกิดขึ้น  

2) ความเส่ียงจากการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนไมสําเร็จ 

ตามที่มติกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2554 อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุน
ของบริษัทในอัตรา 2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เพื่อใชเปนเงินทุนในการเขาลงทุนในอีโอลัส  หากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติรายการเขาลงทุนในอีโอลัส แตไมอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน หรือในกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุน แตมีผูถือหุนที่ไมใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทในสัดสวนที่อาจทําใหบริษัทมี
เงินทุนไมเพียงพอที่จะเขาลงทุนในอีโอลัสตามท่ีกําหนด บริษัทอาจจําเปนตองพึ่งพิงการกูยืม
มากข้ึน จะทําใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.50 เทา ณ 31 
มีนาคม 2554 เปน 0.99 เทา ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทไมสามารถกูยืมเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือการ
ดําเนินงานได 
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  4. ความสมเหตุสมผลของราคา 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเขาทํารายการลงทุนในอีโอลัส โดยการเขาซ้ือหุนเพิ่มทุนจํานวน 35,135,135 หุน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัส ในราคาหุนละ 37 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,299,999,995.00 บาท 
ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทํารายการดังกลาว จากสถานการณและขอมูลที่
สามารถรับรูไดในปจจุบัน โดยอางอิงขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและขอมูลที่ไดรับจากบริษัท และวินด เอนเนอรย่ี 
ภายใตสมมติฐานที่วาขอมูลและเอกสารสําคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวน และถูกตอง ในสถานการณและ
ขอมูลที่รับรูไดในปจจุบัน 

ทั้งนี้ หากสถานการณมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญและ/หรือขอมูลไมเปนจริง อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนในการ
เขาทํารายการในคร้ังนี้  

ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประเมินมูลคาหุนอีโอลัส
ดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้ 

4.1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)  

4.2. วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price-to-Earning Ratio Approach: P/E) 

อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินมิไดใชวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) และ วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี 
(Adjusted Book Value Approach) เนื่องจาก มูลคาตามบัญชีของอีโอลัสเปนเพียงมูลคาตามบัญชี ณ ปจจุบัน ซึ่งยังมิได
สะทอนศักยภาพในอนาคต กลาวคือ มิไดสะทอนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาหวยบงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจทํา
ใหมูลคาที่ไดจากทั้ง 2 วิธีดังกลาวคลาดเคล่ือนไปจากมูลคาที่แทจริงของอีโอลัส และมิไดใชวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 
(Market Value Approach) เนื่องจาก อีโอลัสเปนบริษัทจํากัดและมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงไมมีราคาซื้อขาย
ที่จะนํามาอางอิงเพื่อคํานวณตามวิธีดังกลาวได 

รายละเอียดในการประเมินมูลคาหุนอีโอลัส มีดังตอไปนี้  

4.1. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)  

 วิธี DCF เปนวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต โดยการคํานวณหามูลคาปจจุบันของประมาณ
การกระแสเงินสดสุทธิดวยอัตราสวนลดที่เหมาะสม 

 ในการจัดทําประมาณการทางการเงิน เพื่อประเมินมูลคายุติธรรมของหุนอีโอลัส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
พิจารณาโครงสรางการดําเนินงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของอีโอลัส หากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเขาทํา
รายการในคร้ังนี้ ซึ่งก็คือ การท่ีอีโอลัสประกอบกิจการเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟา โดยลงทุนรอยละ 60 ของทุนชําระแลว ในเฟรสและเคอารทู ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาเวสต 
หวยบง 3 และเวสต หวยบง 2 ตามลําดับ  

 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะประมาณการโดยอางอิงการดําเนินการของเฟรส (เวสต หวยบง 3) 
และเคอารทู (เวสต หวยบง 2) เปนสําคัญ 
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 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังอางอิงขอมูลและสมมติฐานที่ไดรับจาก วินด เอนเนอรย่ี และจากการ
สัมภาษณผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของ และกําหนดสมมติฐานหลักโดยอางอิงจากขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญา
สําคัญตางๆ และรายงานที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิค เชน PPA, TSA, BOP, SSA และรายงานของ Mott 
และ GH เปนตน ประกอบกับขอมูลสถิติ ภาวะอุตสาหกรรม และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน   

 อยางไรก็ดี หากภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือ ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานท่ีทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดไวขางตน มูลคาหุนอี
โอลัสที่ประเมินไดตามวิธีนี้จะเปล่ียนแปลงไปเชนเดียวกัน   

สมมติฐานหลักที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน สามารถสรุปไดดังนี้ 

ระยะเวลาประมาณการ 

25 ปดําเนินการ อางอิงตามอายุการใชงานของโรงไฟฟาโดยท่ัวไป หรือเทากับ 26 ปปฏิทิน (ป 2555 – 2580) 
เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟาหวยบงเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาเขาระบบไดในชวงปลายป 2555  

รายได  

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก รายไดจากการดําเนินงาน และรายไดอื่น 

1) รายไดจากการดําเนินงาน 

วันที่คาดวาจะสามารถจําหนายกระแสไฟฟาเขาระบบได 

ตามขอมูลที่ไดรับจากวินด เอนเนอรย่ี และรายงานของ Mott คาดวา เฟรสและเคอารทูจะเร่ิมจําหนาย
กระแสไฟฟาเขาระบบไดในประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2555 และปลายเดือนธันวาคม 2555 
ตามลําดับ 

1.1)  รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟผ. ตาม PPA 

รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟผ. ตาม PPA มาจากตัวแปรที่สําคัญ 2 ตัวแปร 
ไดแกปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตได และอัตราการรับซ้ือไฟฟา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา 

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา คํานวณจากขอมูลความเร็วลมและความตอเนื่องของลม จาก
รายงานของ GH ตามรายละเอียดที่ไดกลาวในขอ 1.5.3 การประเมินศักยภาพลม  
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รายละเอียดปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับเฟรส (เวสต หวยบง 3) และ เคอารทู (เวสต 
หวยบง 2) มีดังนี้ 

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา หนวย เฟรส  
(เวสต หวยบง 3) 

เคอารทู  
(เวสต หวยบง 2) 

อัตราการผลิตพลังงาน/กังหัน MW 2.3 2.3 
จํานวนกังหันลม/โครงการ ตัว 45 45 
กําลังการผลิต/โครงการ/ป MW 103.5 103.5 
จํานวนช่ัวโมง/ป ช่ัวโมง 8,760 8,760 
ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมด/โครงการ/ป GWh 907.0 907.0 
หัก Wind energy factor รอยละ 69% 71% 
พลังงานข้ันตนที่ผลิตได/ป   GWh 282.2 267.5 
หัก คาสูญเสียที่เกิดข้ึน (Loss Effect)1/  รอยละ 16.1% 17.5% 
พลังงานสุทธิที่ผลิตได/ป  GWh 236.9 220.7 
ชวงเวลา Peak รอยละ 31% 31% 
ชวงเวลา Off-Peak รอยละ 69% 69% 
พลังงานสุทธิที่ผลิตได/ป – Peak GWh 73.4 68.4 
พลังงานสุทธิที่ผลิตได/ป – Off-Peak GWh 163.4 152.3 

1/ คาสูญเสียที่เกิดขึ้น (Loss Effect) สําหรับ P50 โดยทั้ง 2 โครงการมีคาสูญเสียที่แตกตางกัน รายละเอียดตามที่กลาวไวในหัวขอ 
1.5.3 การประเมินศักยภาพลม  
ที่มา: รายงานของ GH ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 

อัตราการรับซื้อไฟฟาและอัตราการปรับเพิ่มอัตราคาไฟฟาขายสงและ Ft 

อัตราการรับซื้อไฟฟาของกฟผ. ตามสัญญา PPA สําหรับ SPP ประกอบดวย คาไฟฟาขายสง 
ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต ตามชวงเวลาของการใช (Time of Use: TOU) และ คาสวน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติขายสงเฉล่ีย (Ft ขายสง
เฉล่ีย)  

รายละเอียดอัตรารับซื้อไฟฟา สําหรับ SPP ณ เดือนมีนาคม 2554 มีดังตอไปนี้ 

อัตราการรับซ้ือไฟฟา วัน ชวงเวลา อัตรารับซ้ือไฟฟา
(บาท/หนวย) 

คาไฟฟาขายสง  
- Peak จันทร – ศุกร 9.00 – 22.00 น. 2.9278 
- Off-Peak จันทร – ศุกร และ 22.00 – 9.00 น. 1.1154 
 เสาร – อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 0.00 – 24.00 น.  
Ft ขายสง   0.8668 

ที่มา: กฟผ. 

ทั้งนี้ จากฐานขอมูลคาไฟฟาของกฟผ. โครงสรางคาไฟฟา ประกอบดวย คาไฟฟาฐาน (คา
พลังงานไฟฟาขายสง) และคาไฟฟาผันแปร (Ft) ซึ่งคาไฟฟาฐานมีอัตราแนนอน คํานวณมา
จากคาใชจายคงที่ โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนทุกๆ 3 – 5 ป สําหรับคา Ft คํานวณจาก
คาใชจายผันแปรซึ่งจะมีการปรับทุกๆ 4 เดือน โดยต้ังแตเดือนสิงหาคม 2551 – เดือนมีนาคม 
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2554 คาไฟฟาฐานอยูในระดับคงท่ี ในขณะท่ีคา Ft มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 1.9 
ตอเดือน หรือคิดเปนรอยละ 15 ตอป  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดใหคาไฟฟาขายสงทั้งในชวง Peak และ Off-Peak คงที่ 
และคา Ft ขายสง เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ อางอิงตาม
สมมติฐานของ วินด เอนเนอรย่ี ซึ่ง Mott เห็นวา สมมติฐานดังกลาวอยูบนหลักความ
ระมัดระวังเม่ือเทียบกับอัตราการปรับที่เกิดขึ้นจริงในอดีต 

รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก กฟผ. ในแตละป 

รายไดการจําหนายกระแสไฟฟาใหแกกฟผ.ในแตละป คํานวณจากปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิต
ได-สุทธิ คูณกับอัตราการรับซ้ือไฟฟา  

ตัวอยางรายละเอียดการคํานวณรายไดดังกลาวในชวง 5 ปแรก (ป 2555 – 2559) มีดังตอไปนี้ 

รายได-จําหนายไฟฟา หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 
เฟรส (เวสต หวยบง 3)       
Net Energy Output/ป        
– Peak GWh 26.21/ 73.4 73.4 73.4 73.4 
- Off-Peak GWh 58.41/ 163.4 163.4 163.4 163.4 
อัตราการรับซ้ือไฟฟา       
คาไฟฟาขายสง       
– Peak บาท/KWh 2.9278 2.9278 2.9278 2.9278 2.9278 
- Off-Peak บาท/KWh 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 
Ft บาท/KWh 0.8668 0.9101 0.9556 1.0034 1.0536 
รายไดจําหนายไฟ – เฟรส ลานบาท 2151/ 613 623 635 647 
เคอารทู (เวสต หวยบง 2)       
Net Energy Output/ป        
– Peak GWh 2.32/ 68.4 68.4 68.4 68.4 
- Off-Peak GWh 5.12/ 152.3 152.3 152.3 152.3 
อัตราการรับซ้ือไฟฟา       
คาไฟฟาขายสง       
– Peak บาท/KWh 2.9278 2.9278 2.9278 2.9278 2.9278 
- Off-Peak บาท/KWh 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 
Ft บาท/KWh 0.8668 0.9101 0.9556 1.0034 1.0536 
รายไดจําหนายไฟ–เคอารทู ลานบาท 192/ 571 581 592 603 
รายไดจําหนายไฟ - รวม ลานบาท 234 1,184 1,204 1,226 1,249 

1/เร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาเขาสูระบบในปลายเดือนสิงหาคม 2555  
2/เร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาเขาสูระบบในปลายเดือนธันวาคม 2555 
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1.2)  รายไดจาก Adder 

เฟรสและเคอารทู จะไดรับ Adder ที่อัตรา 3.50 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง เปนระยะเวลา 10 ป (ป 
2555 – 2565) นับจาก COD ตามสัญญาแนบทาย PPA ประเภท SPP โดยรายไดจาก Adder
ในแตละปคํานวณจากปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตได-สุทธิ คูณกับ Adder  

ตัวอยางรายละเอียดการคํานวณรายไดดังกลาวในชวง 5 ปแรก (ป 2555 – 2559) มีดังตอไปนี้ 

รายได หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 
เฟรส (เวสต หวยบง 3)       
พลังงานสุทธิที่ผลิตได/ป GWh 84.71/ 236.9 236.9 236.9 236.9 
Adder บาท/KWh 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
รายไดจาก Adder – เฟรส ลานบาท 2961/ 829 829 829 829 
เคอารทู (เวสต หวยบง 2)       
พลังงานสุทธิที่ผลิตได/ป GWh 7.42/ 220.7 220.7 220.7 220.7 
Adder บาท/KWh 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
รายไดจาก Adder – เคอารทู ลานบาท 262/ 772 772 772 772 
รายไดจาก Adder – รวม ลานบาท 322 1,601 1,601 1,601 1,601 

1/เร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาเขาสูระบบในปลายเดือนสิงหาคม 2555  
2/เร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาเขาสูระบบในปลายเดือนธันวาคม 2555 

1.3)  รายไดจากการจําหนาย CERs  

เนื่องจาก เฟรสและเคอารทู ไดเขาทําเพียงขอตกลงเบื้องตน (Term sheet) กับ EDF Trading 
Limited เพื่อดําเนินการ CERs ซึ่งยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร ดังนั้น ตามหลักความ
ระมัดระวัง ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมนํารายไดดังกลาวมาคํานวณในประมาณการ
ทางการเงินคร้ังนี้ 

2) รายไดอื่น 

รายไดจากดอกเบี้ยรับ สําหรับเงินที่เหลือหมุนเวียนในโครงการ คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
รอยละ 0.75 ตอป อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ KBANK ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 

ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน  

ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการผลิตไฟฟาหวยบง ประมาณการโดยผูบริหารวินด เอนเนอรย่ี 
และอางอิงตามสัญญาที่เก่ียวของและรายงานของผูเช่ียวชาญทางเทคนิค รวมประมาณ 257 ลานบาทในป 2556 
สามารถแบงออกเปน 4 สวนหลักๆ ดังตอไปนี้  

1) คาเชาที่ดินในการดําเนินงานจาก ส.ป.ก. และชาวบานในชุมชนที่ต้ังโครงการ รวมประมาณ 55 ลาน
บาทตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ อางอิงตามสัญญาเชาที่ดินระหวาง เฟรสและเคอารทู กับ 
ส.ป.ก. และชาวบานในชุมชนที่ต้ังโครงการ 
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2) ตนทุนดําเนินการและบํารุงรักษาโรงไฟฟา (BOP and SAA Operation and Management expenses) 
รวมประมาณ 130 ลานบาทในป 2556 และเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป ตามอัตราเงินเฟอ ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ อางอิงตามสัญญา SAA และรายงานของ GH 

3) คาประกันภัย รวมประมาณ 32 ลานบาทในป 2556 และเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป ตามอัตราเงินเฟอ ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ โดยอางอิงตามรายงานของผูเช่ียวชาญทางเทคนิค 

4) คาบริหารจัดการ คาใชจายในการขายและบริหาร และคาใชจายอื่นๆ รวมประมาณ 40 ลานบาทในป 
2556 และเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป ตามอัตราเงินเฟอ ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอางอิงตาม
ประมาณการของวินด เอนเนอรย่ี และรายงานของ GH 

อยางไรก็ดี เนื่องดวย วัน COD ที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับเฟรสและเคอารทูจะเกิดขึ้นหลังจากวัน SCOD เกิน 60 
วัน ดังนั้น เฟรสและเคอารทูจะถูกกฟผ.หักเงินจํานวน 11 ลานบาท และ 7 ลานบาท ตามลําดับ จากวงเงินหลักคํ้า
ประกันเปนคาปรับความลาชา ตามสัญญา PPA (รายละเอียดไดกลาวไวในหัวขอ 1.5.3) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดคํานึงถึงประเด็นดังกลาว และไดปรับปรุงคาปรับในประมาณการทางการเงินแลว 

ทั้งนี้ จากขอมูลที่กลาวขางตน ตนทุนและคาใชจายดําเนินงานในแตละป โดยเฉลี่ยตลอดอายุโครงการคิดเปน
ประมาณรอยละ 3 ของเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการ ซึ่ง Mott ใหความเห็นวา ตนทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนขั้นตํ่า
ของมูลคาตนทุนที่คาดคิดไวโดยทั่วไป 

ภาษีเงินได 

ประมาณการอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามที่เฟรสและเคอารทูไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ป พ.ศ. อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตราภาษีที่ไดรับยกเวน อัตราภาษีที่ตองชาํระ 
2555  - 2562 30% 100% 0% 
2563 - 2567 30% 50% 15% 
2568 เปนตนไป  30% 0% 30% 

เงินลงทุนในโครงการ (Capital Expenditure) และคาเส่ือมราคา 

เงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาหวยบง ซึ่งประมาณการโดยผูบริหารวินด เอนเนอรย่ี และอางอิงสัญญาที่
เก่ียวของ แบงออกเปน 3 สวนหลัก ดังนี้ 

เงินลงทนุในโครงการ (ลานบาท) เฟรส  
(เวสต หวยบง 3) 

เคอารทู  
(เวสต หวยบง 2) 

รวม 

1.  คากังหันลม คาอุปกรณ และคาบริการตางๆ ที่เก่ียวของ 4,080 4,030 8,110 
2.  คากอสรางสถานี (Balance of Plant: BOP) และคาเผ่ือ

การกอสราง (Contingency) 
1,400 1,260 2,660 

3.  คาดําเนินการและพัฒนาเบ้ืองตน  
 (Pre-Operating Costs) และคาใชจายอื่นๆที่เก่ียวของ 

870 860 1,730 

รวม  6,350 6,150 12,500 
หมายเหต:ุ ไดนับรวมคาใชจายพัฒนาโครงการแกวินด เอนเนอรยี่ รายละเอียดตามหัวขอ 1.6.3 เขาไวเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนโครงการแลว 
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เงินลงทุนในโครงการเทากับ 12,500 ลานบาท หรือคิดเปน $1,983/Kw (อัตราแลกเปล่ียนที่ 30.45 บาท/เหรียญ
สหรัฐ อางอิงอัตราแลกเปล่ียน KBANK ณ วันที่ 18 มีนาคม 2554) ซึ่งใกลเคียงกับคาเฉล่ียของเงินลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมบนพื้นดินทั่วไปในระดับกําลังผลิตใกลเคียงกัน (On shore wind project) ที่ระดับ 
$1,910 – 2,200/Kw อางอิงรายงานของ Mott 

เงินลงทุนดังกลาว จะทยอยจายชําระในป 2554 – 2555 อางอิงตามสัญญาท่ีเก่ียวของ และประมาณการของ
ผูบริหารวินด เอนเนอรย่ี 

อยางไรก็ดี ในชวงเวลาประมาณการ มีคาใชจายเงินลงทุนประจําป สําหรับการซอมแซม/พัฒนาสถานี BOP  โดย
ต้ังแตป 2557 มีรายจายประมาณ 40 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 3 ตอป ตามอัตราเงินเฟอ จนถึงป 
2579 อางอิงตามรายงานของ GH 

ทั้งนี้ อายุการใชงานของสินทรัพยเทากับ 25 ป อางอิงอายุการใชงานของโรงไฟฟาโดยทั่วไป  

เงินทุนหมุนเวียน 

แบงออกเปน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย และระยะเวลาการชําระหนี้เฉล่ีย ดังนี้ 

1) ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย เทากับ 30 วัน ตามระยะเวลาท่ีกฟผ. ชําระคากระแสไฟฟาใหแกเฟรสและเค
อารทู 

2) ระยะเวลาการชําระหน้ีเฉล่ีย เทากับ 30 วัน ตามระยะเวลา (Credit term) ที่เฟรสและเคอารทูไดรับจาก
ผูจัดจําหนายสินคา (Supplier) 

ตนทุนทางการเงนิ 

เนื่องจากเฟรสและเคอารทูยังอยูในระหวางการตกลงในรายละเอียดของการจัดหาเงินกูกับ KBANK และ BAY 
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอางอิงรางขอเสนอวงเงิน (Term Sheet for Financing Terms and 
Conditions) ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2554 และขอมูลที่ไดรับจากวินด เอนเนอรย่ี เพื่อประมาณการตนทุนทางการ
เงินของเฟรสและเคอารทู โดยเงินกูยืมหลัก คือ เงินกูยืมระยะยาว วงเงินกูประมาณรอยละ 70 ของมูลคาโครงการ 
ในอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับ 6M THBFIX +2.2% และทยอยจายชําระคืนเงินตนทุกๆครึ่งปรวมทั้งส้ิน 20 งวด 
โดยอัตราดอกเบี้ย 6M THBFIX ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ของ KBANK เทากับรอยละ 3 ตอป  

ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ 

โดยอาศัยขอมูลและสมมติฐานท่ีกลาวไปแลวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณกระแสเงินสดของ
โครงการผลิตไฟฟาหวยบง โดยอางอิงกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ปรับปรุงดวย ภาษีเงินได คาเส่ือม
ราคา เงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายเงินลงทุนในแตละปตลอดระยะเวลาประมาณการ  
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ตัวอยางประมาณการกระแสเงินสด ในชวง 5 ปแรก และทุกๆ 5 ป จนกระท่ังปสุดทายของระยะเวลาประมาณการ 
มีรายละเอียดดังนี้  

ปที่ 1 2 3 4 5 10 15 20 25 26 
กระแสเงินสด (ลานบาท) ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2564 ป 2569 ป 2574 ป 2579 ป 2580 
เฟรส (เวสต หวยบง 3)           
รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา 215 613 623 635 647 715 803 916 1,059 702 
รายไดจาก Adder 296 829 829 829 829 829 - - - - 
รายไดจากการดําเนินงาน 512 1,441 1,452 1,463 1,475 1,544 803 916 1,059 702 
คาใชจายรวม 1/ (177) (373) (380) (391) (395) (429) (458) (492) (531) (356) 
EBIT 334 1,068 1,072 1,073 1,080 1,116 345 424 528 346 
หัก ภาษีเงินได (30%) (100) (321) (322) (322) (324) (335) (104) (127) (158) (104) 
EBIT(1-T) 234 748 751 751 756 781 242 297 369 242 
บวกกลับ Tax shield  45 254 259 264 272 161 - - - - 
EBIT(1-T) หลัง Tax shield 279 1,002 1,009 1,015 1,028 942 242 297 369 242 
บวกกลับ คาเส่ือมราคา 143 240 241 242 243 248 254 261 269 183 
หัก เงินทุนหมุนเวียน (22) (87) (0) (0) (1) (1) (1) (2) (2) 22 
      คาใชจายเงินลงทุนรายป - - (8) (23) (23) (27) (31) (36) (42) - 
กระแสเงินสดของเฟรส  401 1,155 1,242 1,234 1,247 1,162 463 519 593 447 
เคอารทู (เวสต หวยบง 2)           
รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา 19 571 581 592 603 667 749 854 987 984 
รายไดจาก Adder 26 772 772 772 772 772 - - - - 
รายไดจากการดําเนินงาน 44 1,344 1,354 1,364 1,375 1,439 749 854 987 984 
คาใชจายรวม 1/ (68) (359) (363) (377) (381) (415) (444) (478) (517) (508) 
EBIT (23) 984 991 987 994 1,025 305 376 470 476 
หัก ภาษีเงินได (30%) 7 (295) (297) (296) (298) (307) (92) (113) (141) (143) 
EBIT(1-T) (16) 689 694 691 696 717 214 263 329 333 
บวกกลับ Tax shield  - 230 236 239 246 148 - - - - 
EBIT(1-T) หลัง Tax shield (16) 919 929 930 941 865 214 263 329 333 
บวกกลับ คาเส่ือมราคา 65 234 235 235 236 241 247 254 262 254 
หัก เงินทุนหมุนเวียน (83) (19) (1) 0 (1) (1) (1) (1) (2) (0) 
      คาใชจายเงินลงทุนรายป - - (1) (23) (23) (27) (31) (36) (42) - 
กระแสเงินสดของเคอารทู (34) 1,135 1,162 1,143 1,154 1,078 428 479 547 588 
กระแสเงินสดรวม 367 2,290 2,404 2,376 2,401 2,240 891 998 1,140 1,035 

1/ คาใชจายรวม ประกอบดวย ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน และคาเสื่อมราคา 

เงินลงทุนและอัตราสวนการเขาลงทุนในเฟรสและเคอารทูของบริษัท  

ตามที่กลาวไปแลวในขอ 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ หากผูถือหุนมีมติอนุมัติเขาทํารายการในคร้ังนี้ 
บริษัทจะเขาลงทุนในหุนอีโอลัส จํานวน 35 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของหุนทั้งหมดของอีโอลัส ในราคา
หุนละ 37 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,300 ลานบาท โดยอีโอลัสลงทุนรอยละ 60 ของทุนชําระแลว ในเฟรสและเค
อารทู ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาเวสต หวยบง 3 และเวสต หวยบง 2 ตามลําดับ  
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 

จากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาบริษัทจะไดรับ และเงินลงทุนที่บริษัทจะทยอยลงทุนในอีโอลัส บริษัทจะ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนระดับโครงการ (Project IRR) และผลตอบแทนจากการลงทุนระดับผูถือหุน 
(Equity IRR) ในอีโอลัส เทากับ รอยละ 9.0 และ รอยละ 15.9 ตามลําดับ  

อัตราคิดลด (Discount Rate) 

อัตราคิดลดท่ีใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันกระแสเงินสดที่คาดวา เฟรสและเคอารทูจะหาไดในอนาคต คํานวณ
จากตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามสัดสวน
โครงสรางทางการเงินของเฟรสและเคอารทูที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายหลังการเขาทํารายการในคร้ังนี้  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชอัตราสวนลดเพียงคาเดียว (Single WACC) โดยปรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่
ไดรับเขาไวในกระแสเงินสดที่ประมาณการแลว ภายใตหัวขอ Tax shield    

รายละเอียดการประมาณการอัตราคิดลด มีดังตอไปนี้ 

   WACC = Kd x (1-T) x D/(D+E)  +  Ke x E/(D+E)   . 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย เทากับ 8,750 ลานบาท อางอิงตามจํานวนเงินกูยืมรวมของเฟรสและเค
อารทู 

E = สวนของผูถือหุน เทากับ 3,750 ลานบาท อางอิงตามจํานวนเงินลงทุนรวมของผูรวมทุนในเฟรส
และเคอารทู 

D/(D+E) = โครงสรางเงินกูยืมตอเงินทุนทั้งหมด เทากับ รอยละ 70 อางอิงตามโครงสรางเงินกูยืมของเฟรส
และเคอารทู 

E/(D+E) = โครงสรางสวนของผูถือหุนตอเงินทุนทั้งหมด เทากับ รอยละ 30 อางอิงตามโครงสรางสวนของผู
ถือหุนของเฟรสและเคอารทู 

T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 30 ของกําไรกอนภาษี ทั้งนี้ ไดปรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่
ไดรับเขาไวในกระแสเงินสดที่ประมาณการแลว ภายใตหัวขอ Tax shield 

Kd = ตนทุนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉล่ียที่เฟรสและเคอารทูไดรับ (6M 
THBFIX +2.2%) เทากับรอยละ 5.2 โดยอัตราดอกเบี้ย 6M THBFIX ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 
2554 ของ KBANK เทากับรอยละ 3 ตอป   

Ke = ตนทุนของสวนของผูถือหุน คํานวณจาก Rf + ß (Rm – Rf) 

 = 3.8% + 0.76 x (15.1% - 3.8%) 

 = 12.4% 

โดยที่ 
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Rf = อัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียง เทากับ รอยละ 3.8 อางอิงตามขอมูลผลตอบแทนท่ีไมมี
ความเส่ียงของ Bloomberg ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เทากับ รอยละ 15.1 อางอิงตามขอมูล 
Bloomberg ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 

ß = อัตราความเส่ียงของการลงทุนในเฟรสและเคอารทูเม่ือเทียบกับความเส่ียงของตลาดโดยรวม 
(Relevered Beta) เทากับ 0.76 อางอิงตามคาเฉล่ีย ß ของบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“EGCO”) 
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) (“GLOW”) และ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) (“RATCH”) ในระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง และปรับปรุงดวยผลกระทบของภาระหน้ีสิน 
อางอิงตามขอมูล Bloomberg ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554  

ดังนั้น  

WACC = Kd x (1-T) x D/(D+E)  +  Ke x E/(D+E) 

 = 5.2% x (1-30%) x 70%  + 12.4% x 30% 

 = 6.3% 

ความคุมคาทางการลงทุน 

หากพิจารณาความคุมคาทางการลงทุน จะพบวา ผลตอบแทนทางการลงทุนของโครงการสูงกวาตนทุนทาง
การเงิน โดยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ความคุมคาของการลงทนุ  (รอยละ) 
ผลตอบแทน  9.0% 
ตนทุนทางการเงิน  6.3% 
สวนตาง 2.7% 

อยางไรก็ดี เนื่องจากอีโอลัส มิไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เชนเดียวกับบริษัทเทียบเคียง ดังนั้น 

ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาปรับเพิ่มตนทุนทางการเงินในอัตรารอยละ 335 สงผลใหตนทุนทางการ

เงินของบริษัทเพิ่มขึ้นเปนจากรอยละ 6.3 เปนรอยละ 8.4 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 ทําใหความคุมคาของการลงทุน
ในอีโอลัสลดลงจาก 2.7 เหลือ 0.6 อันคํานวณมาจากสวนตางระหวางผลตอบแทนและตนทุนทางการเงิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ความคุมคาของการลงทนุ  รอยละ 
ผลตอบแทน  9.0% 
ตนทุนทางการเงินปรับลด Marketability Discount 8.4% 
สวนตาง 0.6% 

                                                           
5 คํานวณจากอัตราสวนลดสาํหรับการขาดสภาพคลองของหุนอีโอลสั (Marketability Discount) ในอัตรารอยละ 25 ของมูลคาหุน ดังนั้น หากปรับใชอัตราสวนดงักลาวกับ
ตนทุนทางการเงินจะไดสวนลดในอตัรารอยละ 33 (1/(1-Marketability Discount) – 1) = (1/(1-0.25)-1)  ทั้งนี้ Marketability Disccount ที่รอยละ 25 อางอิงคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนลดสําหรับการลงทุนที่ไมมีสภาพคลองที่ใชกนัโดยทัว่ไปที่ประมาณรอยละ 20 – 30 จากหนังสือ Investment Valuation (ฉบับพิมพคร้ังที่ 2) โดย Aswath 
Damodaran 
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มูลคาปจจุบันกระแสเงินสดสุทธิและมูลคาหุนอีโอลัส  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณมูลคาปจจุบันกระแสเงินสดสุทธิ (“NPV”) โดยอางอิงประมาณการกระแสเงิน
สดสําหรับโครงการ (รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวขอประมาณการกระแสเงินสด) ปรับปรุงดวย เงินลงทุนของ
โครงการ คือ เงินลงทุนจากผูถือหุน และเงินกูยืม (รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวขอ 1.5.3 เงินลงทุนและแหลง
เงินทุน) พรอมกันนี้ ไดปรับเพิ่มมูลคาพรีเม่ียมของท้ังโครงการ (Inflated premium) ใหอยูในอัตราเดียวกับที่
บริษัทจายในการซ้ือหุนอีโอลัส และคิดลดดวย WACC ซึ่ง NPV ของโครงการโรงไฟฟาหวยบง ณ ราคาพรีเม่ียม 
เทากับ 3,111 ลานบาท ดังนั้น NPV ของอีโอลัสในสวนของบริษัท จะเทากับ 505 ลานบาท (3,111 ลานบาท X 
0.6 X 0.27)  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินคํานวณมูลคายุติธรรมของหุนอีโอลัส สําหรับบริษัท โดยนํา NPV ของอีโอลัสที่ได
ขางตน บวกดวยมูลคาปจจุบันเงินลงทุนในหุนอีโอลัสที่บริษัทจายและปรับลดมูลคาหุนอีโอลัสดวย Marketability 
Discount (ตามรายละเอียดที่กลาวไวแลว ในเร่ืองความคุมคาของเงินลงทุน) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

มูลคายุติธรรมของหุนอีโอลสั หนวย  มูลคา 
NPV ของอีโอลัสสําหรับบริษัท ลานบาท 505 
มูลคาปจจุบันเงินลงทุนในหุนอีโอลัส  ลานบาท 1,261 
มูลคาอีโอลัสสําหรับบริษัท ลานบาท 1,766 
จํานวนหุนอีโอลัส ลานหุน 35 
มูลคา/หุน (Fair Value/share) บาท 50.26 
หัก Marketability discount รอยละ 25 
มูลคายุติธรรม/หุน (Fair Market Value/Share) บาท 37.70 

จากการประเมินโดยวิธีนี้ จะไดมูลคายุติธรรมของอีโอลัส (Fair Market Value) เทากับ 37.70 บาท/หุน ซึ่งสูงกวา
ราคาที่จะตกลงซ้ือขายจํานวน 37 บาทตอหุน หรือสูงกวาในอัตรารอยละ 2 ของราคาท่ีตกลงซื้อขาย 

อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดหักลดความเส่ียงจากการเปนผูถือหุนสวนนอยทางตรงในอีโอลัส และ
ทางออมในเฟรสและเคอารทู เนื่องจากในสัญญาระหวางผูถือหุนของอีโอลัสไดมีการกําหนดขอสงวนสิทธิที่ให
ความคุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอยไดดีระดับหนึ่ง (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวขอ 1.6.2) ประกอบกับการที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชวิธีปรับเพิ่มเงินลงทุนในสวนท่ีบริษัทลงทุนเพื่อสะทอนพรีเมียมที่ลงทุนโดยใช 
พรีเม่ียมเต็มในระดับอีโอลัส ซึ่งประหน่ึงสะทอนการเปนผูถือหุนสวนนอยสวนหนึ่งไปแลว ประกอบกับการที่เปนผู
ถือสวนนอยโครงสรางดังกลาว จะสงผลกระทบสําคัญหลักในการขายหุนซ่ึงบริษัทไดพิจารณาใชสวนลดจากการ
ไมมีสภาพคลองไปแลว จึงไมไดปรับลดเพิ่มเติมในสวนการเปนผูถือหุนสวนนอยอีก 

การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการวิเคราะหความไว ของการประเมินราคาหุน โดยใช 4 ตัวแปรท่ี
สําคัญที่คาดวาอาจมีผลกระทบกับผลตอบแทนของบริษัทที่จะไดรับจากการลงทุนในอีโอลัส ดังตอไปนี้ 

1) ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา ณ ระดับ P75 
 ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา ณ ระดับ P75 ของเฟรสและเคอารทู มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟา หนวย เฟรส  
(เวสต หวยบง 3) 

เคอารทู  
(เวสต หวยบง 2) 

พลังงานข้ันตนที่ผลิตได/ป  (Gross Energy Output)  GWh 282.2 267.5 
หัก คาสูญเสียที่เกิดข้ึน (Loss Effect) 1/ รอยละ 24.1% 25.7% 
พลังงานสุทธิที่ผลิตได/ป (Net Energy Output) GWh 214.1 198.7 
ชวงเวลา Peak รอยละ 31% 31% 
ชวงเวลา Off-Peak รอยละ 69% 69% 
Net Energy Output/ป – Peak GWh 66.4 61.6 
Net Energy Output/ป – Off-Peak GWh 147.7 137.1 

1/คาสูญเสียที่เกิดขึ้น (Loss Effect) สําหรับ P75 โดยท้ัง 2 โครงการมีคาสูญเสียที่แตกตางกัน รายละเอียดตามที่กลาวไวในหัวขอ 1.5.3 การ
ประเมินศักยภาพลม  
ที่มา: รายงานของ GH ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 

หากเปล่ียนปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจาก ณ ระดับ P50 เปน P75 และใหตัวแปรอื่นคงท่ี Project 
IRR เทากับ รอยละ 7.3 หรือลดลงเทากับ รอยละ 1.7 และมูลคายุติธรรมของอีโอลัส (Fair Market 
Value) เทากับ 29.52 บาท/หุน หรือลดลง รอยละ 21.7  

2) รายไดจากการจําหนาย CERs   
รายไดจากการจําหนาย CERs คํานวณจากปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีสามารถลดลงไดจากการดําเนิน
โครงการผลิตไฟฟาหวยบงคูณกับราคารับซื้อ CERs จาก EDF Trading โดยคาดวาจะเร่ิมมีรายไดจาก
การจําหนาย CERs ต้ังแตปลายป 2558 เปนตนไป เนื่องจาก EDF Trading คาดวาจะใชเวลาประมาณ 
3 ป ในการขออนุมัติ Adder  

ตัวอยางการคํานวณรายไดดังกลาวในชวงป 2558 – 2562 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

รายได หนวย ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
เฟรส (เวสต หวยบง 3)       
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดลงได tCo2 45,6272/ 127,617 127,617 127,617 127,617 
CERs1/ บาท/CERs 357 357 357 357 357 
รายไดจาก CERs – เฟรส ลานบาท 162/ 46 46 46 46 
เคอารทู (เวสต หวยบง 2)       
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดลงได tCo2 3,9653/ 118,964 118,964 118,964 118,964 
CERs1/ บาท/CERs 3573/ 357 357 357 357 
รายไดจาก CERs – เคอารทู ลานบาท 1 42 42 42 42 
รายไดจาก CERs – รวม ลานบาท 17 88 88 88 88 

1/ ราคารับซื้อ CERs ที่ 8 ยูโร/ tCo2 ประมาณการโดย EDF Trading (อางอิงอัตราแลกเปลี่ยนของ KBANK ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ที่ 43.51 
บาท/ยูโร) 
2/เร่ิมจําหนาย CERs ไดในเดือนสิงหาคม 2558  
3/เร่ิมจําหนาย CERs ไดในเดือนธันวาคม 2558 

ทั้งนี้ หากเพิ่มรายไดจากการจําหนาย CERs และใหตัวแปรอื่นคงที่ Project IRR เทากับ รอยละ 9.5 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 และมูลคายุติธรรมของอีโอลัส (Fair Market Value) เทากับ 39.99 บาท/หุน หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 
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3) ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานในแตละป   
ตามที่ Mott ใหความเห็นวา ตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานในแตละปของโครงการผลิตไฟฟา
หวยบงอยูในสัดสวนขั้นตํ่าของมูลคาตนทุนที่คาดคิดไวโดยท่ัวไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ปรับเพิ่มประมาณการคาใชจายในแตละปเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของตนทุนและคาใชจายเดิม สงผลให
ตนทุนดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3 เปนรอยละ 4 ของมูลคาเงินลงทุนในโครงการ สงผลให Project IRR 
เทากับ รอยละ 8.6 หรือลดลงรอยละ 0.4 และมูลคายุติธรรมของอีโอลัส (Fair Market Value) เทากับ 
35.32 บาท/หุน หรือลดลงรอยละ 6.3 

4) ตนทุนทางการเงิน 
หากปรับเพิ่ม/ลดตนทุนทางการเงินรอยละ 2.0 คือ จากรอยละ 6.3 เปนรอยละ 4.3 ถึงรอยละ 8.3 สงผล
ใหมูลคายุติธรรมของอีโอลัส (Fair Market Value) เปนดังนี้ 
ตนทนุทางการเงนิ 
 

มูลคาของอีโอลัส  
(Market Value) 

(บาท/หุน) 

มูลคายุติธรรมของอีโอลัส 
(Fair Market Value) 

(บาท/หุน) 

 เพิ่มขึ้น(ลดลง) จาก Fair Market 
Value ที่ 37.70 บาท  

(รอยละ) 
4.3% 68.64 51.48 36.6 
5.3% 58.80 44.10 17.0 
6.3% 50.26 37.70 - 
7.3% 42.81 32.11 14.8 
8.3% 36.26 27.20 27.9 

4.2. วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E) 

การประเมินราคาตามวิธี P/E เปนการนํามูลคากําไรสุทธิเฉล่ียที่อีโอลัสจะไดรับจากการลงทุนในเฟรสและเคอาร
ทูตลอดระยะเวลาประมาณการ (โดยเปนกําไรเฉลี่ยจากระยะเวลาที่ไดรับรายไดจาก Adder เปนจํานวน 10 ป 
และท่ีไมไดอีก 15 ป)  ซึ่งเทากับ 588 ลานบาท หรือคิดเปน 4.52 บาท/หุน (จํานวนหุนอีโอลัสเทากับ 130.14 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) คูณกับ P/E เฉล่ียของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ดําเนินธุรกิจ
โรงไฟฟา ซึ่งใกลเคียงกันกับธุรกิจของอีโอลัส จํานวน 3 บริษัท ไดแก EGCO, GLOW และ RATCH จะไดมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) และปรับลดดวย Marketability Discount ที่รอยละ 25 (ตามรายละเอียดที่ไดกลาวใน
หัวขอ 4.1) จะไดราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

 P/E (เทา)1/ ราคาหุนอีโอลัส(บาท/หุน) 
P/E EGCO GLOW RATCH เฉลี่ย กอนปรับลด 

(Fair Value) 
หลังปรับลด 

(Fair Market Value) 
คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 8.3  11.9  11.4  10.5  47.60  35.70  
คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน 8.6  11.9  11.2  10.6  47.87  35.90  
คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 8.5  12.1  11.0  10.6  47.77  35.83  
คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 8.3  11.6  11.0  10.3  46.58  34.93  

หมายเหตุ : 1/ ขอมูลจาก SETSMART ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554  

การประเมินราคาหุนอีโอลัสโดยวิธีนี้ภายหลังการปรับลด Marketability Discount จะไดมูลคาหุนอยูระหวาง 
34.93 – 35.90 บาทตอหุน ซึ่งตํ่ากวาราคาท่ีจะตกลงซ้ือขายจํานวน 1.10 – 2.07 บาทตอหุน หรือตํ่ากวาในอัตรา
รอยละ 3 ถึงรอยละ 6 ของราคาท่ีตกลงซื้อขาย 
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สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคา 

มูลคายุติธรรม สูงกวา (ตํ่ากวา) ราคาที่ตกลงจะซ้ือขาย วิธีการประเมินมูลคาหุนอีโอลัส มูลคายุติธรรม 
(บาท/หุน) 

ราคาที่ตกลงจะซ้ือขาย 
(บาท/หุน) (บาท/หุน) (รอยละ) 

DCF 37.70  37.00 0.70 2 
P/E 34.93 – 35.90  37.00 (1.10) –(2.07)  (3) – (6) 

จากตารางสรุปขางตน ราคาหุนของอีโอลัส ที่คํานวณดวยวิธีการตาง ๆ อยูระหวาง 34.93 – 37.70 บาท/หุน อยางไรก็ดี 
เนื่องจากเฟรสและเคอารทูมีรายไดจาก Adder ไมตลอดระยะเวลาประมาณการ คือมีรายไดดังกลาวเพียง 10 ปเทานั้น 
ดังนั้น วิธี P/E จงึไมสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงและศักยภาพในการทํากําไรของอีโอลัสตามที่ควรจะเปน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคายุติธรรมหุนอีโอลัส คือ วิธี DCF 
เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินมูลคาผลตอบแทนจากโครงการใหม (Green field project) มากท่ีสุด และ
สะทอนกระแสเงินสดและความเส่ียงท่ีแทจริง โดยคํานึงถึงศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของอีโอลัสใน
อนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของอีโอลัสที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคต รวมทั้งคํานึงถึงแนวโนมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม และไดปรับเพิ่ม Marketability Discount สําหรับ
การขาดสภาพคลองของหุนอีโอลัส ดังนั้น ราคาหุนอีโอลัสที่เหมาะสมเทากับ 37.70 บาท/หุน ซึ่งใกลเคียงกับราคาท่ีตกลง
จะซ้ือขายที่ 37 บาท/หุน คือสูงกวาเปนจํานวน 0.70 บาท/หุน หรือคิดเปนรอยละ 2  

อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดหักลดความเส่ียงจากการเปนผูถือหุนสวนนอยทางตรงในอีโอลัส และทางออมใน
เฟรสและเคอารทู เนื่องจากในสัญญาระหวางผูถือหุนของอีโอลัสไดมีการกําหนดขอสงวนสิทธิที่ใหความคุมครองสิทธิของผู
ถือหุนรายยอยไดดีระดับหนึ่ง (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวขอ 1.6.2) ประกอบกับการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชวิธี
ปรับเพิ่มเงินลงทุนในสวนท่ีบริษัทลงทุนเพื่อสะทอนพรีเมียมที่ลงทุนโดยใชพรีเมียมเต็มในระดับอีโอลัส ซึ่งประหน่ึงสะทอน
การเปนผูถือหุนสวนนอยสวนหนึ่งไปแลว ประกอบกับการท่ีเปนผูถือสวนนอยโครงสรางดังกลาว จะสงผลกระทบสําคัญ
หลักในการขายหุนซึ่งบริษัทไดพิจารณาใชสวนลดจากการไมมีสภาพคลองไปแลว จึงไมไดปรับลดเพิ่มเติมในสวนการเปนผู
ถือหุนสวนนอยอีก 

อนึ่ง สําหรับผลตอบแทนของบริษัทเปรียบเทียบกับผูรวมลงทุนรายอื่นๆ ใน เฟรสและเคอารทู ซึ่งไดแก ผูถือหุน A และผูถือ
หุน B (ผูลงทุนในราคาพาร) ซึ่งอาจนํามาใชเทียบเคียงมูลคาการลงทุนของบริษัทได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดขอ
รายละเอียดดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัท และไดรับการช้ีแจงวา คณะกรรมการไดรับแจงจากวินด เอนเนอรย่ีวา ไม
สามารถเปดเผยรายละเอียดมูลคาเงินลงทุน การแบงผลตอบแทน และเงื่อนไขสัญญาที่มีอยูกับผูถือหุนรายอื่นๆ ได 
เนื่องจากเปนไปตามเงื่อนไขในการรักษาขอมูลเปนความลับ คณะกรรมการบริษัทจึงไมไดนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบ  
แตบริษัทพิจารณาการลงทุนภายใตความคุมคาของผลตอบแทนเม่ือเทียบกับตนทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเปนหลัก 
ทั้งนี้ มูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนของผูลงทุนรายอื่นๆ เปนเพียงสวนประกอบในการตัดสินใจ   

เนื่องจากขอจํากัดขางตน ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถนํามูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนของผูรวมลงทุนราย
อื่นๆ มาเทียบเคียงกับมูลคาเงินลงทุนของบริษัทได 

ถึงแมวา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาเสนอขายดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงมูลคาตลาดยุติธรรม 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมอาจใหความเห็นวาราคาดังกลาวสมเหตุสมผลได เนื่องจากขอจํากัดที่บริษัทไม
สามารถใหขอมูลราคาเปรียบเทียบของผูรวมลงทุนรายอ่ืนได 
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  5. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟาหวยบงเปนโครงการพลังงานลมขนาดใหญโครงการแรกๆ ในประเทศไทย และบริษัทตอง
ลงทุนสูงถึง 1,300 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนโครงการขนาดใหญเม่ือเทียบกับขนาดทุนและรายไดของบริษัท ประกอบกับการที่
บริษัทไดดําเนินการเปนผูรับเหมาในสวนของสถานีไฟฟาของโครงการดังกลาว ความสําเร็จของโครงการดังกลาวไมเพียง
สงผลกระทบตอรายไดและกําไรจากกิจการพลังงานลม แตยังสงผลกระทบตอผลประกอบการในธุรกิจหลักอยางมี
นัยสําคัญ ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนหรือไมลงทุนจึงสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทเปนอยางมาก  ประกอบกับ
โครงสรางการลงทุนที่มีความซับซอน  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา ผูถือหุนควรพิจารณาการลงทุนอยาง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหผูถือหุนไดเขาใจและสามารถตัดสินใจไดอยางละเอียดถ่ีถวน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดแสดงความเห็นแยกตามประเด็นสําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจดังตอไปนี้ 

1. ความสมเหตุสมผลของโครงสรางการเขาทํารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟาหวยบงถึงแมวาเปนโครงการขนาด
ใหญ แตเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติการรับซ้ือไฟฟาจากกฟผ.ประกอบกับที่ผูพัฒนาโครงการไดศึกษาความเปนไป
ไดทั้งสวนวิศวกรรม การเงินและผลกระทบส่ิงแวดลอมมาเปนอยางดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา
โครงการมีความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจที่สูง ประกอบกับการลงทุนในโครงการดังกลาวจะเปนสวนเสริมการดําเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัทเปนอยางมาก ทําใหบริษัทไดมีโอกาสเขาไปดําเนินการเปนผูรับเหมางานโรงไฟฟาพลังงาน
ลม ทั้งในโครงการนี้และโครงการตอๆ ไป การลงทุนดังกลาวจึงนาจะเปนประโยชนตอบริษัท  

อยางไรก็ดี โครงสรางการลงทุนในลักษณะที่ลงทุนเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทใหญ (อีโอลัส) ซึ่งไมใชบริษัทที่
เปนผูดําเนินการผลิตโดยตรง ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากการเปนผูถือหุนสวนนอย ประกอบกับโครงสรางการ
เพิ่มทุนที่ถึงแมวาบริษัทจะถูกทยอยเรียกเพิ่มทุนเชนเดียวกับผูรวมลงทุนรายอื่นๆ แตสัดสวนการถือหุนของบริษัท
ในอีโอลัส ไมไดเปนไปในอัตราตามสัดสวนเงินลงทุน แตจะทยอยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 จนถึงรอยละ 27 ซึ่ง
โครงสรางการลงทุนดังกลาวจะเพิ่มความเส่ียงใหกับการลงทุน และหากมีเหตุการณที่ไมไดคาดไว บริษัทอาจไม
สามารถถือหุนรอยละ 27 ตามที่ตองการได  

อยางไรก็ดี การที่สัญญาระหวางผูถือหุนของอีโอลัส ระบุขอสงวนสิทธิสําคัญในการคุมครองสิทธิผูถือหุนสวนนอย
ครอบคลุมการดําเนินงานสําคัญของบริษัทในระดับหนึ่ง แตก็ยังไมอาจปฎิเสธไดวาโครงสรางการลงทุนดังกลาวมี
ขอจํากัดจากการเปนผูถือหุนสวนนอย สงผลใหการจําหนายเงินลงทุนในอนาคตทําไดยาก โดยเฉพาะหาก
เปรียบเทียบกับผูลงทุนอื่นๆ ที่ลงทุนในบริษัทผูดําเนินการโครงการโดยตรง  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดสอบถามถึงที่มาของโครงสรางการลงทุนดังกลาวกับกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัทไดใหความเห็นวา โครงสรางการลงทุนดังกลาวเปนโครงสรางที่ วินด เอนเนอรย่ี เปนผูเสนอตอบริษัทและ
วินด เอนเนอรย่ีไดเสนอโครงสรางดังกลาวในขั้นตอนการดําเนินการเจรจากับผูรวมลงทุนรายอื่นๆ มาเปน
ระยะเวลานานแลว การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขโครงสรางเปนไปไดยากมาก เพราะจะสงผลกระทบตอการลงทุนของ
ผูรวมลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโครงการลาชาและสงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการอยางมาก 

โดยยังไมพิจารณาถึงผลตอบแทนโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การลงทุนภายใต
โครงสรางดังกลาวไมสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนโครงสรางที่ทําใหเกิดความเส่ียงการลงทุนสูงกวาการลงทุนปกติ 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

หนา 76 จากทั้งหมด 80 หนา 

2. ความสมเหตุสมผลของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาโดยอาศัยวิธีสวนลดกระแสเงินสดเปนหลัก 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เปนวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินมูลคาผลตอบแทนจาก
โครงการใหม (Green field project) มากที่สุด เนื่องจากจะเปนวิธีที่สะทอนกระแสเงินสดและความเส่ียงที่แทจริง 

ผลตอบแทนของโครงการเทียบกับอัตราตนทุนเฉล่ียของโครงการพบวา ผลตอบแทนโครงการมีคาสูงกวาตนทุน
โครงการพอสมควร โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนโครงการที่รอยละ 9.0 สูงกวาตนทุนโครงการที่รอยละ  6.3 หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือราคายุติธรรม (Fair Value) ที่ 50.26 บาทตอหุน มีคาสูงกวาราคาเสนอขายที่ 37 บาทตอหุน 
อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาถึงการไมมีสภาพคลองของตราสารที่ลงทุน (Lack of marketability) โดยนําไปลดใน
มูลคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช ณ อัตราสวนลดท่ีรอยละ 25 พบวาราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) 
เทากับ 37.70 บาทตอหุน ใกลเคียงกับราคาเสนอขาย 

อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ควรนําผลตอบแทนของผูรวมลงทุนรายอื่นๆ (ผูถือหุน A และผูถือ
หุน B) ใน เฟรสและเคอารทู มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของบริษัท แตเนื่องจากขอจํากัดของการเขาถึงขอมูล
ดังกลาว จึงไมสามารถนํามูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนของผูรวมลงทุนรายอื่นๆ มาเทียบเคียงกับมูลคาเงิน
ลงทุนของบริษัทได 

ถึงแมวา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ราคาเสนอขายดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงมูลคาตลาดยุติธรรม 
แตไมอาจใหความเห็นวาราคาดังกลาวสมเหตุสมผลได เนื่องจากขอจํากัดที่บริษัทไมสามารถใหขอมูลราคา
เปรียบเทียบของผูรวมลงทุนรายอื่นได 

3. ผลกระทบตอการเขาทําและไมเขาทํารายการ 

โดยสรุปท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาทํารายการจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกบริษัท ทั้งในสวน
ธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจพลังงานไฟฟาและมูลคาที่อาจจะเกิดจากการ Synergy กันของสองธุรกิจ โดยยึด
หลัก Conservative ที่ปรึกษาการเงินสามารถคํานวณผลกําไรในสวนที่เพิ่มในสวนธุรกิจรับเหมากอสราง ที่อาจ
เกิดขึ้นไดโดยไมนับรวมมูลคา Synergy เปนมูลคา 151 ลานบาท ในกรณีที่ใชอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจบริการ
ในอดีตของบริษัท และ เปนมูลคา 244 ลานบาท ในกรณีที่ใชอัตรากําไรขั้นตนตามสัญญา BOP 

ประกอบกับหากบริษัทไมเขาลงทุนดังกลาว ก็อาจมีความเส่ียงในการสูญเสียมูลคางานกอสรางท่ีบริษัทได
ดําเนินการเปนผูรับเหมาใหกับโครงการและยังไมไดรับชําระเงิน จํานวน 299 ลานบาท ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหาก
โครงการไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากวินด เอนเนอรย่ี ไมสามารถหาผูรวมทุนรายอื่นๆ เขาลงทุนอีโอลัสได 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการออกเสียงอนุมัติการทํารายการ 

ภายใตขอเสนอโครงสรางการลงทุนและราคาดังที่กลาวขางตน ซึ่งอางอิงจากเอกสารตางๆ รวมถึงสัญญารวมลงทุนฉบับ
รางที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับลาสุด (ซึ่งเอกสารดังกลาว ยังไมสอดคลองกับขอเสนอและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
บริษัทไดเคยแจงดวยวาจาตอที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควรลงมติไม
อนุมัติการทํารายการ เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) โครงสรางการลงทุนเปนโครงสรางที่มีความเส่ียงจากการเปนผูถือหุนสวนนอย 

2) ราคาที่เสนอขายถึงแมวาจะใกลเคียงกับราคายุติธรรม แตไมไดเปนราคาที่จูงใจใหบริษัทลงทุน เนื่องจากเปน
ราคาที่ไดผลตอบแทนเพียงพอตอความเส่ียงที่บริษัทไดรับเทานั้น ประกอบกับที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมได
รับขอมูลยืนยันราคาลงทุนของผูลงทุนรายอื่นเพื่อเปรียบเทียบ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถสรุปไดวา
ราคามีความสมเหตุสมผล   

3) แมวาการท่ีบริษัทไมลงทุนในอีโอลัส อาจสงผลกระทบทําใหการเร่ิมโครงการผลิตไฟฟาหวยบงลาชาหรืออาจไม
สามารถดําเนินการได อันอาจทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย แตที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การไม
ตอบรับการลงทุนของบริษัทก็ไมไดเปนที่ยืนยันแนนอนวา โครงการจะไมสามารถดําเนินการตอได เนื่องจากวินด 
เอนเนอรย่ี ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการหลัก และมีแผนที่จะพัฒนาพลังงานลมตอเนื่องจากโครงการน้ีอีกหลาย
โครงการ จะเปนผูเสียประโยชนหลักและในมูลคาที่มีนัยสําคัญ ซึ่งวินด เอนเนอรย่ี จําเปนจะตองหาแนวทางใน
การแกปญหาดังกลาว และบริษัทก็ยังคงไดรับประโยชนจากการเปนผูรับเหมาโครงการเน่ืองจากขอผูกพันตาม
สัญญา 

อยางไรก็ดี การไมอนุมัติรายการดังกลาว ก็ยังมีความเปนไปไดที่อาจสงผลเสียตอผลการดําเนินงานและราคาหุนของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับ คณะกรรมการบริษัทและวินด เอนเนอรย่ี ยืนยันวาหากการลงทุนลาชาออกไป จะกระทบตอ
ขอตกลงที่วินด เอนเนอรย่ีมีอยูกับผูรวมลงทุนรายอื่นๆ รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินของ
ธนาคาร  จนทําใหมีความเปนไปไดสูงมากวาโครงการผลิตไฟฟาหวยบงจะไมสามารถดําเนินการตอไปได  

ดังนั้น แมวาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาโครงสรางการลงทุนไมสมเหตุสมผล แตเนื่องจากผลกระทบตอบริษัททั้งใน
ดานบวกและลบจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น
เพิ่มเติมดังนี้  

หากเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารวมลงทุนฉบับสุดทายเพื่อลงนาม สอดคลองกับขอเสนอและเง่ือนไขการลงทุนที่คณะกรรมการ
บริษัทไดแจงกับที่ปรึกษาการเงินอิสระเบื้องตน และใหความคุมครองการลงทุนแกบริษัทอยางเหมาะสม  ตามเงื่อนไข
ตอไปนี้  ก็จะทําใหผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทจะไดรับเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ    

(1) การไดรับหุนชดเชยหากขายหุนไดในราคาตํ่า ในเงื่อนไขที่วินด เอนเนอรย่ี จะรับซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 25 บวก 1 หุน 
คืนในราคาเทากับมูลคาเงินลงทุน บวก 200 ลานบาท (หรือประมาณ 1,400 ลานบาท) โดย วินด เอนเนอรย่ี จะตอง
เปนผูรับผิดชอบในกรณีหาผูรวมลงทุนมาซ้ือ หากไมสามารถกระทําได วินด เอนเนอรย่ีจะตองชดใชเทากับจํานวนหุน
ในสัดสวนสูงสุดที่รอยละ 22 ของหุนที่ตนเองถือในอีโอลัส โดยไมมีเงื่อนไข ภายใตกรอบเวลาที่ชัดเจน   

 ทั้งนี้ สัญญาตองระบุเงื่อนไขการไดรับหุนชดเชยเนื่องจากขายหุนราคาตํ่าโดยใชหุนรอยละ 22 ของอีโอลัสที่วินด เอน
เนอรย่ี ถืออยูเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน หากวินด เอนเนอรย่ีไมสามารถหาผูรวมลงทุนมาซ้ือตามราคาท่ีกําหนดได 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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จะตองโอนหุนชดเชยจํานวนดังกลาวทันทีโดยไมมีเงื่อนไข และภายในกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนท่ีไมควรเกิน 2 ป
หลังจาก COD และหุนที่เปนหลักประกันตองระบุขอจํากัดในการโอนในชวงเวลาท่ีเงื่อนไขสัญญาบังคับใช หรือเงื่อนไข
อื่นๆ ที่บริษัทม่ันใจวาหุนคํ้าประกันดังกลาวจะไมมีการโอนขายกอนเงื่อนไขสัญญาขางตนส้ินสุด  

ซึ่งโครงสรางการลงทุนดังกลาวถึงแมจะคุมครองผลตอบแทนตอปไมมากนัก ในกรณีที่ผลประกอบการเปนไปในดาน
บวกบริษัทก็อาจจะพิจารณาไมจําหนายเงินลงทุน หรืออาจจําหนายเงินลงทุนเม่ือเงื่อนไขสัญญาหมดอายุเพื่อใหได
กําไรเต็มจํานวน แตในทางกลับกันหากผลประกอบการไมเปนไปตามที่ประมาณการไว บริษัทก็ยังไดรับผลตอบแทนขั้น
ตํ่าจากเง่ือนไขสัญญาในสวนการไดรับหุนชดเชยหากขายหุนไดในราคาตํ่า  เวนแตผลประกอบการจะตํ่ามากจนหุนที่
นําเปนหลักประกันหุนอีโอลัสที่รอยละ 22 ไมพอเพียง ซึ่งอาจกลาวไดวาโครงสรางการลงทุนดังกลาวมีการคุมครอง
ความเส่ียงในระดับที่สูงขึ้นมาก 

เพื่อใหผูลงทุนไดเขาใจในผลตอบแทนโดยละเอียด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทําตารางแสดงผลตอบแทน (ดู
รายละเอียดในหัวขอ 3 ความสมเหตุสมผลของรายการ) 

(2) การคุมครองผูถือหุนสวนนอย หากบริษัทไดรับความคุมครองสําหรับผูถือหุนสวนนอยเพิ่มเติมและไดรับขอสงวนสิทธิใน
สัญญารวมทุนเพิ่มเติมในระดับเดียวกับผูรวมลงทุนระดับบริษัทดําเนินโครงการรายอื่นๆ ก็จะทําใหการลงทุนไดรับการ
คุมครองสูงขึ้น   

 ทั้งนี้ สัญญาตองระบุขอสงวนสิทธิเพื่อความคุมครองผูถือหุนสวนนอยเพิ่มเติม ดังนี้ 

i) บริษัทตองไดรับขอสงวนสิทธิเพิ่มเติมในสัญญาเทาเทียมกับผูรวมทุนรายอื่นๆ ในระดับบริษัทดําเนินโครงการ
โดยเฉพาะในสวนขอสงวนสิทธิสําหรับกรรมการ (Board Reserved Matters) และขอสงวนสิทธิสําหรับผูถือหุน 
(Shareholder Reserved Matters)  

ii) ขอสงวนสิทธิเดิมตองคุมครองในกรณีที่บริษัทยังถือหุนไมครบรอยละ 27 โดยจะตองระบุชัดเจนเพื่อครอบคลุม
กรณีการเพิ่มทุนของอีโอลัสในทุกกรณีนอกเหนือจากการเพ่ิมทุนตามสัญญาจองซ้ือหุน จะตองไดรับอนุมัติดวย
คะแนนเสียงรอยละ 95 ของจํานวนถือหุนทั้งหมด เวนแต วินด เอนเนอรย่ี จะรับประกันวาโครงสรางการถือหุน
สุดทายของอีโอลัส บริษัทจะถือหุนรอยละ 27 โดยมูลคาเงินลงทุนที่ 1,300 ลานบาท ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม 

iii) ขอสงวนสิทธิตองคุมครองสิทธิในการแตงต้ังกรรมการของบริษัทอยางนอย 1 ทานในชวงเวลาท่ีบริษัทยังถือหุนไม
ถึงรอยละ 25 

(3) ความเพียงพอของแหลงเงินทุน บริษัทตองไดรับเอกสารยืนยันอยางชัดเจนจากธนาคาร ในการอนุมัติวงเงินสินเช่ือ
โครงการ กอนการดําเนินการลงทุน เนื่องจาก ณ วันที่แสดงความเห็น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไมไดรับเอกสาร
ดังกลาว 

(4) ความรัดกุมของสัญญา คณะกรรมการบริษัทตองวาจางที่ปรึกษากฎหมายเพื่อใหความเห็นวาสัญญาวามีเงื่อนไขที่ระบุ
ขางตนครบถวนและบังคับใชได รวมถึงใหความเห็นในประเด็นสัญญาเพื่อรักษาสิทธิสวนอื่นๆ ของบริษัทตามที่บริษัท
เห็นสมควรเนื่องจากสัญญารวมทุนดังกลาวมีความสลับซับซอนมาก และผลกระทบมีนัยสําคัญย่ิง   

หากขอเสนอและเงื่อนไขในสัญญารวมลงทุนไดรับการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองและเปนไปตามเงื่อนไข (1) ถึง (4) 
ขางตน ก็จะทําใหโครงสรางการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ประกอบกับโครงสรางผลตอบแทนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ทําใหผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับคุมคากับเงินลงทุนและมีความจูงใจใหลงทุน  ดังนั้น แมวาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะ
มีความเห็นวาโครงสรางการลงทุนยังคงไมเหมาะสม  แตราคาในการลงทุนมีความสมเหตุสมผลและจูงใจใหลงทุน
เนื่องจากมีการคุมครองความเส่ียงในระดับหนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาผูถือหุนควรอนุมัติรายการหาก
ไดมีการดําเนินการตามเงื่อนไขที่กลาวมา หรือตองระบุเปนเงื่อนไขในการลงมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน 

และโดยไมไดเปนเงื่อนไขในการใหความเห็น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทควรจะพิจารณาปรับปรุง
เงื่อนไขในสัญญาในประเด็นขอสังเกตอื่นๆ ในสัญญา (ดูหัวขอ 3.1 ขอ ง. ขอสังเกตเพิ่มเติมเก่ียวกับสัญญา) และ บริษัท
ควรไดรับหนังสือยืนยันจาก วินด เอนเนอรย่ี วาการลงทุนของบริษัทในมูลคาดังกลาว ไดรับผลตอบแทนไมตํ่ากวาผูลงทุน
รายอื่นๆ (ผูถือหุน A และ ผูถือหุน B) ที่คาดวาจะเขาลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาหวยบงในเวลาเดียวกัน ภายใตสมมติฐาน
กระแสเงินสดรับเดียวกัน เนื่องจากการลงทุนของบริษัทในคร้ังนี้ถือเปนสวนสําคัญในการบรรลุขอตกลงการจัดหาแหลง
เงินทุนของโครงการ ทั้งจากธนาคาร และผูรวมทุนรายอื่นๆ 

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนไมควรอนุมัติรายการ เวนแตเงื่อนไขขางตนได
ดําเนินการแลว หรือเปนเงื่อนไขในการลงมติอนุมัติของที่ประชุมผู ถือหุน โดยผู ถือหุนควรคํานึงและ
เปรียบเทียบผลประโยชนหากบริษัทพิจารณาเขาทํารายการและผลกระทบในดานลบตอบริษัทหากไมพิจารณา
เขาทํารายการอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการหรือไมนั้น 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 

 

 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 ประชุมเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (ท่ีประชุมคณะกรรมการ) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 363,538,157 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 635,461,843  บาท เปน 999,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท รวม 363,538,157 บาท 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท รวม 363,538,157 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุน 

การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขายตอหุน 
(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

(1) จัดสรรใหกับ 
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 

316,828,627 2 : 1  คณะกรรมการ
บริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการ

มอบหมายจะเปนผู
พิจารณากําหนด
ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการ
บริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการ

มอบหมายจะเปนผู
พิจารณากําหนด
ตามที่เห็นสมควร 

ดูขอ 2.4 

(2) จัดสรรเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

46,709,530 - - - - 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุน 

กรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง 

สิ่งที่สงมาดวย   4 
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2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 

- ไมมี - 

2.4 ในระหวางระยะเวลาการจองซื้อหุนเพิ่มทุน ผูถือหุนเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ 
(Excess Rights) ที่ไดรับจัดสรรตามสัดสวนได ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการ
หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข 
และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุน
เพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงจะซื้อหุนเพิ่มทุนเกิน
จากสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจาก
การจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุน
เกินกวาสิทธิของตนทุกราย ใหจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามจํานวนหุนที่แสดง
ความจํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว 

 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม หรือเนื่องจากการไมมีการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกันในราคา
เสนอขายไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 ของราคาตลาด ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
(ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณา
กําหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของจะกําหนด 

3. กําหนดวันประชุมสามญัผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารหองประชุมของ บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยวันที่ 30 
พฤษภาคม 2554 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน และกําหนดวันปดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2554 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถามี) 

 - ไมมี - 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินในสวนที่เพิ่มเติม 

(ก) เพื่อนําเงินไปชําระคาหุนในการเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด  

(ข) เพื่อเสริมสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัท 

(ค) สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 
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6. ประโยชนท่ีบริษัทจะไดรับจากการเพิ่มทุน 

บริษัทมีเงินทุนในการขยายธุรกิจโดยการเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส   พาวเวอร จํากัด ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสํารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสาํรองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 

7.2 สิทธิของผูถือหุน 

ในกรณีที่บริษัทมีการจายเงินปนผล ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนปนผลในครั้งนี้จะมีสิทธิที่จะไดรับเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงาน ต้ังแตงวดป 2554 เปนตนไป  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนายหุนที่ซื้อคืนมาเรียบรอยแลว 
และหากบริษัทไมมีการเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด บริษัทก็จะไมดําเนินการเพิ่มทุนตามที่ขอ
อนุมัติในครั้งนี้ 

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

9.1 การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 จะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอง
ประชุมของ บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

9.2 กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 และกําหนดวันปด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 

9.3 บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุม
ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกลาว 
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 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                              

              กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 



   

     
รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือหุน

อาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 
1. ช่ือ  พลเอกเธียร  ชนไมตรี 
        อายุ      80  ป 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        ที่อยู      246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    ช่ือ  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ      70 ป 

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

 3.    ช่ือ  นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ  63 ป 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
           ที่อยู   188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

  
4.    ช่ือ  น.ส.ภาษิตา   กิจยโภค 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                       อายุ  50  ป 
           ที่อยู    88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระทานที่ 1  และ  2  มีสวนไดเสียในการพิจารณา 

วาระที่ 3   เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 

นิยามกรรมการอิสระ      : บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ 
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุนไมเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย   5 



 

   1

    ปดอากรแสตมป 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

เขียนที่      

วันที่       เดือน   พ.ศ.    
 

(1) ขาพเจา         สัญชาติ                     
อยูบานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย     

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1)           อายุ           ป อยู
บานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง       อําเภอ/
เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย          หรือ 

(2)                                อายุ           ป อยู
บานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง       อําเภอ/
เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย          หรือ 

(3)                 อายุ                          ป อยู
บานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง       อําเภอ/
เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1 
ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 
 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนบริษทั อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 

 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย                              งดออกเสียง  

สิ่งที่สงมาดวย   5 สิ่งที่สงมาดวย   6 
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 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให
ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงช่ือ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของ
บริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 วาระที่    เรื่อง         

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง         
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง         
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง         
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง         
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง 
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 
เขียนที่      
วันที่      เดือน      พ.ศ.   

 
(1) ขาพเจา           สํานักงาน

ต้ังอยูเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย     
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)ใหกับ      
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 
หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 
(1)                      อายุ            ป  

อยูบานเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย             หรือ 

(2)                      อายุ            ป  
อยูบานเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      
 อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย             หรือ 

(3)                      อายุ            ป  
อยูบานเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1 
ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได               เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได               เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด    เสียง 
 
 
 

       ปดอากรแสตมป 20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง         

 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็น  งดออกเสียง      

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็น  งดออกเสียง   

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให
ถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ     ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั เด็มโก จาํกัด (มหาชน) 

ในการประชมุวสิามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุมของบรษิัท เลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 วาระที่    เร่ือง         

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย           เสียง  ไมเห็นดวย            เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย             เสียง  ไมเห็นดวย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง         

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย            เสียง  ไมเห็นดวย           เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย             เสียง  ไมเห็นดวย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย             เสียง  ไมเห็นดวย             เสียง  งดออกเสียง            เสียง  
 

 



         เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนไดลงช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง 

2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.)  ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่ง
เปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 

ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็น
วาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งเปนผูถือหุน 

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผูมอบ
ฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

 
3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณีมอบ
ฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่จัดทําเปนภาษา
อื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
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(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช  แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แต
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  6) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายัง เลขานุการบริษัท  ภายในวันศุกรที่ 24  มิถุนายน  2554 หรือกอนเวลาเริ่ม

การประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่ม
ประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะ
เพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันจันทรที่ 27 
มิถุนายน 2554   ณ อาคารหองประชุม     สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทมุธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  9 ) 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

4.1   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 4.2   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจก

ใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  
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(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

 4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไป
ตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบ
กอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได เวน
แตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.4   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
             (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) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

 ขอ  57.  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได      
 

ขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย 8 



 

   1

แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทร. 02-959-5811-5   แฟกซ. 02-959-6738 

สิ่งที่สงมาดวย   9 
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