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3.

ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ทเ่ี สนอขาย
การกํ าหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ
(Price to Earning Ratio) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 5.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (P/E Ratio)
้ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30
ประมาณ 11.33 เท่า โดยคํานวณมาจากผลประกอบการของบริ ษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตังแต่
มิถนุ ายน 2558 ซึง่ กําไรสุทธิเท่ากับ 390.69 ล้ านบาท หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังหมดที
้
่เรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายต่อ
ประชาชนในครัง้ นี ้ (Fully Diluted) จํานวน 750 ล้ านหุ้น ซึง่ ได้ เท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหุ้น
สามัญที่เสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้ อยละ 55.82 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ ของหลักทรั พย์ ที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถนุ ายน
2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.64 เท่า ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิดงั กล่าวคํานวณจากผลการ
ดําเนินงานในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต

4.

ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
ในการพิจารณาข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึง
เปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่มีความใกล้ เคียงกับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558

บริษัท
บริ ษัท เด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) (“DEMCO”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ให้ บริ การออกแบบ จัดหา ก่อสร้ าง และติดตัง้
แบบครบวงจรในงานระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบ
สายส่ ง ไฟฟ้ าแรงสู ง งานก่ อสร้ างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน
2. งานระบบไฟฟ้าและเครื่ องกล
3. งานด้ านอนุรักษ์ พลังงาน
4. งานก่อสร้ างเสาโทรคมนาคม ก่อสร้ างโครงข่าย
การสื่อสาร ระบบอาณัติสญ
ั ญาณ
5. งานผลิตและจํ าหน่ ายเสาโครงเหล็กสําหรั บ
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง ผู้ผลิ ต จัดหา และจัดจํ าหน่ ายอุปกรณ์ สํ าหรั บ
จํากัด (มหาชน)
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ สําหรั บระบบพลังงาน
(“GUNKUL”)
ทดแทน ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าจาก
พลัง งานทดแทนและธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า
พลังงานทดแทน
หมวดทรัพยากร/ ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ

ราคา
เฉลี่ย
(บาท)1/

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)2/

ราคาพาร์
(บาท)

SET/หมวด
ทรัพยากร/ ประเภท
พลังงานและ
สาธารณูปโภค

12.67

24.15

1.00

SET/หมวด
ทรัพยากร/ ประเภท
พลังงานและ
สาธารณูปโภค

22.50

59.14

1.00

ที่มา: www.setsmart.com
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หมายเหตุ: 1/ เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก คํานวณโดยใช้ มลู ค่าการซื ้อขายหารด้ วยปริ มาณการซื ้อขาย
2/
เป็ นราคาเฉลี่ยและ P/E คํานวณจากข้ อมูลการซื ้อขายย้ อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถนุ ายน
2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นกําไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาสที่ผ่านมา
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
นอกจากนี ้ อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ ของหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้ อยละ 53.08 และ
ร้ อยละ 80.84 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของบริ ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ (ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2558 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558)
5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

6.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่จดั สรร
วิธีการจองซื ้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้ แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา
หรื ออุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
้ ้เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อทําให้ การจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2

6.2

ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรั พย์
6.2.1 ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 849 ชัน้ 11 ห้ อง 1102, ชัน้ 14 ห้ อง 1404 และชัน้ 15 อาคารวรวัฒน์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
6.2.2 ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

บริษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 – 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5500 , 0-2287-6000
บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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