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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2551  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่  2  เมษายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 
59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

พลเอก เธยีร  ชนไมตร ี  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเลือกเปนประธานทีป่ระชุม ไดแถลง
วามีผูถือหุนทีม่าดวยตนเองและผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  56 คน นับจาํนวน
หุนไดทั้งหมด 183,350,928 หุน คิดเปนรอยละ 69.04 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จงึกลาวเปดประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและ ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชมุ ดังนี ้
1.    นางประพีร   ปุยพันธวงศ          ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประเดช   กิตติอิสรานนท   กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   กรรมการผูจัดการ 
4.  นายสุวัฒน จรดล          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   รองกรรมการผูจัดการ 
5. นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
6. นายภูมชิาย   หิรัญชัย          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายอาคม   มานะแกว          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพฑูรย   กําชัย          เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
 

นอกจากนี้ มีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม คือ 
1. นางสาววรรญา   พุทธเสถียร      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัท  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
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คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนน
เปนบางสวน  

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมี
การสอบถามความเหน็ทีละครั้งจากที่ประชมุวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือ
หุนมอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  
เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

(5) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละ
วาระไวแลว บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 
 เมื่อแจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว ประธานฯ ไดดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบรษิัทฯ คร้ังท่ี 1/2551 ซ่ึงประชมุ  

                  เม่ือ วันท่ี 10  มกราคม  พ.ศ 2551 

 

ประธานฯ แจงวาบริษัทไดจดัสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 ซ่ึงประชุม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและซักถาม   

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามประธานฯ  จึงขอมติที่ประชุม 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551

เมื่อ วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ 2551 
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วาระท่ี 2. รับทราบผลการดาํเนินงานป 2550 พรอมท้ังพจิารณาอนุมัตงิบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบญัชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 

ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะตองจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป งบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ  และไดแจงวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2550 รวมทั้งงบดุลและ
งบกําไรขาดทนุประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 
2550 ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว หลังจากนั้นไดมอบหมายใหนายไพฑูรย 
กําชัย เลขานุการบริษัทฯ  เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา ใหที่
ประชุมทราบ  

เลขานุการบริษัทฯ  ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ตอที่ประชุม 
โดยผานงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี ้
  
 งบกําไรขาดทนุ 
 รายได  บริษัทฯ มีรายไดป 2549  รวม 1,355.16 ลานบาท ป2550 มีรายไดรวม 2,177.05  ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 60.65 โดยแบงออกเปน  รายไดจากงานบริการ 1,799.28 ลานบาท  และรายไดจาก
งานขาย  356.73 ลานบาท 
 กําไรสุทธ ิ   ป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 100.25 ลานบาท  ป2550 มีกําไรสุทธิ  145.39  ลาน
บาท  เพิ่มขึ้นรอยละ  45.02 การเติบโตของกําไรสุทธิที่ตางจากรายได เนื่องจากในป 2550 บริษัทมี
รายการไมปกติเนื่องจากมีลูกหนี้ชําระคางานบริการ เปนเช็คลวงหนา จํานวน 13 ลานบาทซึ่งไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดและโดยนโยบายของบริษัทจะตั้งสํารองหนี้ 100 %   สําหรับลูกหนี้เช็คคืน 
 งบดุล 
 สินทรัพย   ป 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  819.61 ลานบาท ป2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 
1,076.04 ลานบาท แบงเปน สินทรัพยหมนุเวยีน  886.23 ลานบาท  สินทรัพยไมหมนุเวยีน  189.82 ลาน
บาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 31.37   
 หนี้สิน   ป 2549  บริษัทฯ มหีนี้สินรวม  417.23 ลานบาท  ป 2550 มีหนี้สินรวม 552.64 ลาน
บาท  เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 32.45 
 สวนของผูถือหุน  ป 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน  523.40 ลานบาท  
 
 เมื่อเลขานุการฯ ไดเสนอสรุปผลการดําเนนิงานเสร็จสิ้น  จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดย
ไดมีผูถือหุนซักถาม  ในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 
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คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
 :  ไดเสนอใหบริษัทฯ   นําผลประกอบการจัดทําเปนสไลดแสดงบนจอภาพใหผูถือ 
                  หุนไดดูประกอบในระหวางทีร่ายงานสรุปดวย 

ประธานฯ   :  กลาวขอบคณุ   และชีแ้จงวา ที่เลขานุการฯ   รายงานนัน้เปนเพยีงรายงานสรุปเทานั้น  
                               สําหรับรายละเอียดตาง ๆ มีในรายงานประจําปอยูแลว  แตยนิดีทีจ่ะรับขอคิดเหน็ 
                               และนําไปดําเนินการในการประชุมสามัญประจําปคร้ัง ตอไป 
คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
 : ไดเสนอขอคิดเห็นวาเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสยีงที่บริษัทดําเนนิการอยู ทําให  

 เสียเวลาในการนับ จึงเสนอใหประธานฯ เรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะคะแนนของ
ผูที่ไมเห็นดวยและใหนําคะแนนดังกลาวไปลบจากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

ประธานฯ   :  กลาวขอบคณุ   และหารือที่ประชุมเพื่อปฏิบัติตามขอเสนอแนะในวาระตอ ๆ ไปโดย  
       ที่ประชุมไมมีผูใดคัดคาน 
 
  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหทีป่ระชุมลงมติในวาระนี ้  

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหรับรองรายงานผลการดําเนินงานป 2550 พรอมทั้งอนุมัติ

งบการเงินและรายงานของผูสอบ บัญชี สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 

 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550  และการจายเงินปนผล 
 

ประธานฯ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  งบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ 2550 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2550 
จํานวน 145,393,907.97 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 114,552,348.04 บาท  บริษัทฯ มี
นโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ  ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา
มี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึ ง ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2551 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหบริษัทฯ จัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2550  เปนทุนสํารอง จํานวน 7,270,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลสําหรับผล
ประกอบการครึ่งปหลัง  ในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 265,559,257 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
26,555,925.70  บาท  ซ่ึงเมื่อรวมกับการจายหุนปนผลและเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผล
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ประกอบการครึ่งปแรก เปนเงิน  จํานวน 0.278 บาทตอหุน จํานวน  211,188,600 หุน  เปนเงิน  
58,710,430.80 บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.378 บาท เปนจํานวนเงินรวม 
85,266,358.50 บาท  คิดเปนรอยละ  58.65  ของกําไรสุทธิ ป 2550  ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการ
จายเงินปนผลที่กําหนดไว   
       
 หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือ 
หุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหทีป่ระชุมลงมติในวาระนี ้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนนิงานป 2550  

และการจายเงนิปนผล 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานฯ   ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดไววา  
“  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน
สาม (1/3)  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับ
ตําแหนงใหมอีกก็ได ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2551 ไดมีการจับฉลาก  
ปรากฏวา กรรมการที่จะพนจากตําแหนง ในครั้งนี้ซ่ึงจะมีผลในวันประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุน
ของบริษัทฯ ประจําป  2551  คือ 

- นางประพีร   ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ 
- นายสุวัฒน   จรดล  กรรมการ 
- นายอาคม    มานะแกว กรรมการ 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหเสนอบุคคลทั้งสามกลับ เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระ
หนึ่ง  เนื่องจากทั้งสามทานเปนผูมีคุณวุฒิ  ประสบการณ  และมีความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ผาน
มาเปนอยางด ี
 หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือ 
หุนทานใดซักถาม    ประธานฯ  จึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยใหลงคะแนนเสียงเปนราย 
บุคคล  
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 เลขานุการฯ  หารือ  อาสาพิทักษสิทธิ  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ 
แจงใหที่ประชมุทราบกอนลงมติวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก  รวมเปนผูเขารวมประชุม 59 คน  
นับเปนจํานวนหุน  184,813,178 หุน  คิดเปนรอยละ  69.59 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว  ทั้งนี้ที ่
ประชุมจะนับคะแนนเสียงของที่ประชุมตามจํานวนหุนดงักลาว   ตั้งแตวาระที่ 4  เปนตนไป   
   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทโดยลงคะแนนเสียงเปนรายบคุคลใหเลือกตัง้กรรมการเดิม
ทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ 

 

วาระท่ี 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ  ไดแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26  
กุมภาพนัธ  2551 ไดมีมติใหเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2551  ภายในวงเงินไมเกิน 
3,100,000 บาท เพิ่มขึ้น จากป  2550 จํานวน  355,000 บาท  โดยคณะกรรมการ มีความเห็นวาเปน
จํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในบริษัทตาง ๆที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน   จึง
ขอใหที่ประชมุพิจารณา 
  
  หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น   
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชยั – ผูถือหุน  

 :   ไดสอบถามคาตอบแทนกรรมการ   ที่เพิ่มขึ้น 355,000 บาท นี้เปนการเพิ่มขึ้นตอ    
                   เดอืน  หรือตอป 

ประธานฯ   :  ช้ีแจงวา   เปนการเพิ่มขึ้นตอปและเปนคาตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน ที่จะ  
                               นํามาเฉลี่ยกัน 
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชยั – ผูถือหุน  
 :  ไดสอบถามวาขอมูลคาตอบแทนกรรมการในธุรกิจเดยีวกันทีน่ํามาเปรียบเทียบ  
                               นํามาจากไหน 
เลขานุการฯ :  ช้ีแจงวา บริษัทฯ ใชขอมูล คาตอบแทนกรรมการ   กรรมการตรวจสอบ และ 
                              กรรมการผูบริหาร ของตลาดหลักทรัพยฯ (ตลท.) ประจําป 2549 เปนขอมูลในการ  
                              พิจารณา    สําหรับ บมจ.เด็มโก จดทะเบียนอยูในตลาดฯ เอ็ม เอ ไอ ไมมีการแบง 
                              หมวดธุรกิจ  บริษัทฯ จงึใชขอมูลบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมี 
                               ลักษณะธุรกิจรับเหมาประเภทเดียวกนักับบริษัทฯ  โดยใชคาเฉลี่ยของ คาตอบแทน 
                               กรรมการและกรรมการผูบริหาร   ที่มีตั้งแตหาหมืน่กวาบาท/คน /ป 
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                            ถึงสองลานกวาบาท/คน/ป     เปนขอมูลอางอิงในการพิจารณา 
  
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถาม  ประธานฯจึงไดขอใหทีป่ระชุมลงมติในวาระนี ้
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ในวงเงินไม

เกิน  3,100,000 บาท 
 
วาระท่ี 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2551 
 

ประธานฯ  ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา  
120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ที่ประชุมผูถือหุนตองเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี  และคณะกรรมการไดเห็นชอบใหเสนอเพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัทฯ  และขอ
อนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 920,000 บาท จากที่ประชุมผูถือหุน   ซ่ึงคาสอบบัญชี เพิ่มขึ้น
จากปกอน จํานวน 260,000  บาท หรือรอยละ 39.39  เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขารวมทุนกับบริษัท เจ.พี.
เอ็ม อินเตอร จํากัด  ซ่ึงจะตองจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาส 1 ป 2551 เปนตนไป     สําหรับรายชื่อ
ผูสอบบัญชีที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ไดแก 

นายสมชาย ครุุจิตโกศล     ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ 
บริษัทฯ  
 
 หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น 
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชยั – ผูถือหุน  
  :  สอบถามวาการจัดทํางบการเงินรวม คือ การนํายอดจาก งบกําไรขาดทุน และ งบดลุ 
                              ของ บจก.เจ พี เอ็ม  มารวมกับ บมจ.เดม็โกใชหรือไม   
เลขานุการฯ :  ตอบวา ใช   
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คุณประเสริฐ   ฮอแสงชยั – ผูถือหุน  
  :  สอบถามวา ปไหนที่จะนํามารวมกัน 
เลขานุการฯ :  ตอบวา ป 2551   
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชยั – ผูถือหุน  

:  สอบถามวา จะใชผูสอบเดยีวกันหรือไม 
เลขานุการฯ :  ตอบวา ป 2551   จะใชผูสอบบัญชี ของ บจก. เอส.เค.ฯ  เพื่อใหเปน  มาตรฐาน 
                              เดียวกัน สําหรับคาตรวจสอบบัญชีของ บจก.เจ.พี.เอม็ฯ นั้นทางบรษิัทผูสอบบัญชี  
                              จะทําขอเสนอใหคณะกรรมการของบริษัท  และผูถือหุนของบจก. เจ.พี.เอ็ม.ฯ   
                               เปนผูพิจารณา 
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชยั – ผูถือหุน  
  :  สอบถามวา   การจัดทํางบรวมไมนาจะทาํใหคาใชจายเพิ่มขึ้น ถึง 260,000 บาท 
เลขานุการฯ :  ตอบวา   การจัดทํางบการเงินรวมไมใชเปนการเอาตัวเลขมารวมกันอยางเดยีว แต 
                               จะตองมกีารจัดทํารายการระหวางกนั  การยืนยันยอดรายละเอยีด ตาง ๆ และการ 
                              เพิ่มขึ้น จาํนวน 260,000 บาท นั้นมาจากทั้งในสวนการจัดทํางบการเงินรวมและ 
                              ปริมาณงานในสวนของ บมจ.เด็มโก ทีม่ีรายได และธุรกรรมเพิ่มขึ้น  
กรรมการผูจัดการ: ช้ีแจงเพิม่เติมวา การคดัเลือกผูสอบบัญชีนั้นบริษทัฯ มีการสอบคาใชจาย ของผูสอบ 
                              บัญชีที่ทางตลาดหลักทรัพยฯ รับรองและนําคาใชจายมาเปรียบเทยีบโดยคัดเลือก 

   ผูสอบฯที่มีการเสนอราคาเหมาะสม  นอกจากนี้คาใชจายนี้ก็  ใกลเคียงกับในอดตีที่  
   เคยจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทฯ  กอรปกับคณะกรรมการ   ตรวจสอบได 
   พิจารณาคัดเลือกมาอยางดแีลว  คณะกรรมการบริษัทจึงไดตัดสินใจ เลือกบริษัทเอส.  
   เค.ฯ เปนผูสอบ บัญชี   

ประธานฯ   :  ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา   การคดัเลือกผูสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได 
                               พิจารณารวมกับคณะกรรมการบริหารอยางถี่ถวนแลว ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ  
                               คาใชจายกับผูสอบบัญชีรายอ่ืนเหน็วาเหมาะสม และเพื่อความตอเนี่องในการทํางาน   

                  จึงเลือกบริษัท เอส.เค เชนเดียวกับปกอน                  
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจางบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวสิเซส จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัทฯ  และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวนเงนิไมเกนิ 
920,000 บาท 
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วาระท่ี 7. พิจารณากิจการอื่นๆ  
 
                 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด มีเร่ือง อ่ืนๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ 
หรือไม   
 
คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
 :  ไดสอบถาม เกี่ยวกับการเขารวมทุน กับบจก. เจ พี เอ็ม อินเตอร และแผนงานใน  
       อนาคต 
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา การเขารวมทุนกับ บจก. เจ พ ีเอ็ม อินเตอร นั้นวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิต   
                                Pressure Vessel   สวนรายละเอียด ใครขอให คุณไพฑูรย (CFO)   เปนผูรายงาน  
                                เนื่องจากไดเขารวมเปนกรรมการ ในบจก. เจพีเอม็ฯ ดวย 
เลขานุการฯ : รายงานความคืบหนาใหทราบวา บมจ. เดม็โก เขาถือหุนใน บจก.เจพเีอ็ม 45 % มูลคา  

54 ลานบาท  ชําระคาหุนเมื่อวันที่  15 ม.ค. 51  วัตถุประสงคเพื่อขยายงานไปสู 
                              ธุรกิจที่ เกีย่วของกับงาน High Pressure Piping   ภายหลัง เขารวมทนุ ไดขยายพืน้ที่ 

   โรงงานที่  2  ขนาด 8,000 ตร.ม. จากโรงงานเดิมพืน้ที่ใชสอย  5,000 ตร.ม. เพื่อใช 
   ผลิต Pressure Vessel   ขณะนี้การกอสราง คืบหนาไป 75% คาดวา จะแลวเสร็จและ  
   เปดดําเนนิการไดภายในเดอืน พฤษภาคม  2551   ในสวนของการรับรองคุณภาพ  
   ผลิตภัณฑ U + R  Stamp  นั้น  สถาบัน ASME ของสหรัฐอเมริกา จะเขามา  
   ตรวจสอบกระบวนการผลิต และถังตัวอยางของ  Pressure Vessel   เพื่อออกหนังสอื  
   รับรอง ในวนัที่ 7 – 8 เมษายน 2551 ซ่ึงการรับรองคุณภาพนี้   จะทําใหบริษัท  
   สามารถสงออกสินคาไปตางประเทศได   ขณะนี้บริษัทฯ มีงานที่เซ็นตสัญญาแลว   
   110 ลานเปนปริมาณงานที่อยูใน ป 2551 ทั้งหมด  

คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถาม เกี่ยวกับสัดสวนรายไดของ บจก.เจพีเอ็ม   เปนกี่เปอรเซน็ต   ของรายได 
                               รวม  ของ บมจ. เด็มโก 
เลขานุการฯ :  ตอบวา   เปาหมายของรายไดในป 2551 อยูที่ ประมาณ 300 ลานบาท มาจากงาน                   
                              โครงสรางเหล็ก และงานผลิตภาชนะรับแรงดัน ซ่ึงจะเริ่มในครึ่งปหลัง 
คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บริษัทฯ   มวีิธีการจัดการเกี่ยวกับการเพิม่ขึ้นของราคาเหล็ก   อยางไร 
เลขานุการฯ :  ตอบวา   นโยบายการบริหารวัถตุดิบ ของ บจก.เจ พี เอม็ จะสอดคลองกับของ บมจ.  
                              เด็มโก โดยกําหนดยืนราคาใหผูวาจางเทากับกําหนดยืนราคาของ  Supplier   เปนการ 
                               ลดความเสี่ยงจากการเพิม่ขึ้นของราคาวัตถุดิบ 
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คุณมานติย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บมจ. เด็มโก มีแผนจะยายไปตลาด SET  หรือไม   
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา   ขณะนี้บริษัทฯ   อยูระหวางรอขอหารือระหวางตลาด เอม็ เอ ไอ กับรัฐบาล  
                               เร่ืองขอจํากัดในการลดหยอนภาษี    ซ่ึงคณะกรรมการจะเลือกสิง่ที่เปนประโยชน 
                               สูงสุดกับบริษัทอยูแลว 
คุณมานติย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บจก. เจ พี เอ็ม มีแผนจะเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย   
                                หรือไม   
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา บริษัทฯ อยูในระหวางการเตรียมความพรอม   เชนการจัดทําระบบ   การ 

    สรางโรงงาน   การขอหนงัสือรับรองคุณภาพ  การทําตลาดเพิ่มเติม   
คุณมานติย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บจก. เจ พี เอ็ม จะตองรอ หนังสือรับรอง  นานแคไหน 
เลขานุการฯ :  ช้ีแจงวา   ASME   จะออกหนังสือรับรองภายใน 1 เดือนหลังเขาตรวจสอบระบบ  
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา   บริษัทในกลุม ปตท. เชน พีทีทีเออาร  เปนลูกคาเปาหมายของเจพ ี

                 เอ็ม หรือไม 
เลขานุการฯ :  ตอบวา ใช   
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา   Pressure Vessel   มีลักษณะอยางไร โรงงานผลิตเปนอยางไร   จะ 
                               ขอเขาเยี่ยมชมโรงงานไดหรือไม 
เลขานุการฯ :  ตอบวา Pressure Vessel   มีรูปแบบคลายถังน้ํามันที่มขีนาดใหญ    
                              สวนการจะเขาเยีย่มชมโรงงานนั้นบรษิัทฯยนิดีที่จะใหเขาเยี่ยมชม  แตเนื่องจาก 
                              ปจจุบันโรงงานยังอยูใน ระหวางการกอสรางยังไมมีการผลิต จึงยงัไมพรอมที่จะให 
                              เขาเยี่ยมชมในตอนนี ้
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา ในการประชุมครั้งกอนไดขอใหบริษัทฯจัดใหผูถือหุนเขาเยีย่มชม 

   โรงงานของ บริษัทฯ ที่ ลพบุรี ไมทราบวาจะดําเนินการเมื่อไร 
ประธานฯ :  ตอบวา จะมกีารแจงหมายกําหนดการใหทราบตอนทายของการประชุมครั้งนี้ 
คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา   การที่รัฐบาลมีการสงเสริมการทองเที่ยว โดยการปรับภูมิทัศนของ 

    เมืองโดยการมีนโยบายยายสายไฟฟาลงใตดินโดยใชระบบทอ ไมทราบวา บมจ.เดม็ 
   โก  มีงานในสวนนี้หรือไม 
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กรรมการผูจัดการ : ตอบวา งานลักษณะนีเ้ปนสวนหนึ่งของธุรกิจ เด็มโก  ใน ป 49- 50 บริษัทฯ  
                               รับงานในลักษณะนี้ ทีพ่ัทยา  เปนงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคา 110 ลาน 

    บาท ขณะนีง้านกอสรางแลว  ปจจุบันจะมีการเปดประมูล  2-3 โครงการ  ที่พัทยา   
    นครปฐม  และเชียงใหม  ซ่ึงบริษัทจะเขารวมประมูลทุกโครงการ 
 

คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
   :  ไดสอบถามวิธีการประมลูงาน เปนแบบ e- auction   หรือไม 

 กรรมการผูจัดการ: ตอบวา วิธีการประมูลสวนใหญในปจจุบันเปนแบบ e-auction ซ่ึงวิธีการนี้จะเปน 
                                ผลดีเพราะจะทราบผลการประมูลทันที ซ่ึงจะทําใหควบคุมตนทนุได   
คุณศุภกร  ชนิพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
     :  ไดสอบถามวา บริษัทไดรับ คา K หรือไม 
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา คา K สวนใหญจะเปนดานโยธา ซ่ึงบริษัทฯ จะเปนดานไฟฟาจะไมมีคา K   
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
     : ไดสอบถามวา  เนื่องจากบริษัทเปนผูรับเหมา ไมทราบวามีรายจายเงินพิเศษหรือไม   
                                 ปหนึ่งเปนจํานวนเงนิเทาไร  และบนัทึกบัญชีอยางไร 
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา บริษัทฯไมมีการจายเงินพิเศษ แตจะมีการเลี้ยงรับรอง และการซื้อของขวัญ 
                                ในโอกาสเทศกาลปใหม  ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดไวไมเกิน 0.3 % ของรายได ซ่ึงถา 
                                 เกินจะไมสามารถนํามาเปนคาใชจายในทางภาษีซ่ึงปกติก็ต่ํากวาขอกําหนดของ 
                                 กฏหมายอยูแลว 
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา   บริษัทฯ มีการจัดทวัรตางประเทศหรือไม 
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา มบีาง แตภาระคาใชจายจะตกอยูกับ Supplier   เจาของอุปกรณ   เนื่องจาก  
                                บริษัทฯ  มีการซื้ออุปกรณจากตางประเทศ ซ่ึงบริษทัเหลานั้นจะเชิญผูที่เกี่ยวของ 
                                ไปศึกษาดูงานโดยทาง Supplier ออกคาใชจายบางสวน และบรษิทัฯ ออก บางสวน 
 

 เมื่อไมมีผูใดซกัถาม ประธานไดแจงใหเลขานุการฯ  ไดช้ีแจงเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน 
ใหทราบ 

 
เลขานุการฯ :  ช้ีแจงวา ขณะนี้บริษัทฯ ไดประสานงานกบัตลท.เรียบรอยแลว   กําหนดการเดนิทาง 

    คือ วันศุกรที่  16  พฤษภาคม 2551  ขอใหผูถือหุนลงชื่อที่ ตลท.  และถาหากวาไม     
    สามารถไปกับรถของตลท.ได บริษัทฯ ยินดจีัดรถตูเพิม่เติม   และขอใหผูถือหุนลง   
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    ช่ือ พรอมเบอรโทรศัพท  ไวที่โตะลงทะเบียนดานหนาหองประชมุ  เพื่อความ  
    สะดวกในการติดตอประสานงาน 

กรรมการผูจัดการ: แจงใหผูถือหุนทราบวา   ณ   ส้ินเดือน   กุมภาพันธ 2551 บริษัทฯ มีงานระหวาง  
                                ดําเนินการ  ประมาณ  1,350 ลานบาท  เปนงานที่เซ็นต็สัญญาแลว 1,276 ลานบาท  
                                รอเซ็นตสัญญา 74 ลานบาท  และในชวงไตรมาส 1 นี้ บริษัทอยูระหวางเตรียม  
                                ประมูล และรอผลการประมูล  ประมาณ 4,500 ลาน สําหรับการเขารวมศึกษา 
                                โครงการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานลม  ปจจุบันอยูในกระบวนการเสนอขายไฟ 
                                ใหกับการไฟฟาฝายผลิต  และการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยโครงการนี้ดําเนินการ  
                                โดยบริษทั ซัสเทนเบิลเอน เนอยี คอรปอเรชั่น จํากัด  และผูรวมทนุตางประเทศ  
                                มูลคาโครงการประมาณ 6,500 ลานบาท  โดย บมจ.เด็มโก เปนผูรับผิดชอบงาน  
                                 กอสรางสถานีไฟฟา กอสรางสายสง กอสรางฐานรากพัดลม  กอสรางถนน  มูลคา 
                                 ประมาณ 1,500 ลานบาท คาดวาจะเริ่มโครงการในครึ่งหลัง ของป 52  นอกจากนี้ม ี
                                 โครงการขนาดเดียวกนัที่อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดอีก 4 โครงการ   
 
คุณมานติย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา จะมแีผนการขยายบอชุบ อีกหรือไม 
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา ไมมี   แตจะขยายกําลังการผลิตโดยซื้อเครื่องตัดเจาะดวยคอมพิวเตอร 
                               สําหรับผลิตเสาโครงเหล็กเพิ่มเติม 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม 
และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา  15.45  น. 
 

 

               ลงชื่อ                       ประธานที่ประชุม 
                           (         เธียร   ชนไมตร ี        ) 
 

               ลงชื่อ                           ผูบันทึกการประชมุ 
                            (           นายไพฑูรย   กําชัย          ) 


