
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
 

ประจําป 2552 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ 2552 เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก 
เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท 02-959-5811-5  แฟกซ 02-959-5824-5   02-959-6733 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2552 
เรียน ผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17   

   กันยายน   2551 
 2. รายงานประจําป 2551 
 3. นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ  
 4. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 5. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
 6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี  
 7.  รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน  
 8.   รายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 
 9. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

              10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
              11. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 

                             12. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
 

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป ผูถือหุนของ 
บริษัทฯ ประจําป 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552   เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 ของ บมจ.เด็มโก 
เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17   
                กันยายน  พ.ศ 2551 
 

รายละเอียด 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ไดจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2551 สําเนารายงานการประชุม 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2551 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
                บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

รายละเอียด 
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 พรอมทั้งรายงาน 

ของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจําป) 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัท 

และควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนญุาตแลว 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551  และการจายเงินปนผล 
 

รายละเอียด 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ 

ปรากฏวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2551 จํานวน 179,762,886.44 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรรจํานวน 200,408,583.35 บาท  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตอง 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 มีมติให
บรษิัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551  เปนทุนสํารอง จํานวน 9,000,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตรา
หุนละ 0.040 บาท จํานวน 302,350,462 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,094,018.48  บาท เมื่อรวมกับการจายหุนปนผล
และเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกคิดเปนเงิน  จํานวน 0.225 บาทตอหุน จํานวน  
267,025,443 หุน  เปนเงิน  60,080,724.67 บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.265 บาท เปน
จํานวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท  คิดเปนรอยละ  40.15  ของกําไรสุทธิ ป 2551  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการ
จายเงินปนผลที่กําหนดไว    สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.040 บาทตอหุนนี้ จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 21 เม.ย 2552 และ
ใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เม.ย.2552 และกําหนด
จายเงินปนผลในวัน 7 พฤษภาคม 2552 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551 และ

อนุมัติจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตน 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ แตงตั้งกรรมการใหม  และแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจาก 
                 ตําแหนงตามวาระ 
 

รายละเอียด 
ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 

กําหนดไววา  “  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 
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กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด  ที่จะพนจากตําแหนง  โดยใหมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําปผู 

ถือหุนของบริษัทฯ ประจําป  2552  ไดแก 
-   พลเอกเธียร   ชนไมตรี     กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
-   นางสุนทริกา  เกาฏีระ   กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

 
พลเอกเธียร   ชนไมตรี  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ครั้งแรกในป 2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  และไดรับการแตงตั้งให
เปนอนุกรรมการตรวจสอบ  มาตั้งแตป  2547  โดยไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวมดวยดีมาโดยตลอด 

นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้ง 
แรกในป 2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ และไดรับการแตงตั้งใหเปน
อนุกรรมการตรวจสอบ  มาตั้งแตป  2547  โดยไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวมดวยดีมาโดยตลอด 

นางสุนทริกา  เกาฏีระ  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2550  แทนกรรมการที่ลาออกดวยปญหาสุขภาพ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2550 และดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการคนเดิม 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ  2552 มีมติใหเพิ่มจํานวนกรรมการ
บริษัทอีก 2 คน จาก 9 คน เปน 11  คน และมีมติเสนอให  พลเอกเธียร   ชนไมตรี  และนายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  พรอมทั้งเสนอชื่อ  
1.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  2.) น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค เปนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ  3.) นายไพโรจน  ศิริรัตน เปนกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณา
ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในชวงที่ผานมา  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควร
แตงต้ังบุคคลทั้ง 4 ทานเปนกรรมการของบริษัท 
 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 

โดยขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขาง 
มาก และบริษัทฯ จะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

รายละเอียด 
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
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สําหรับป พ.ศ 2552  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะ
มีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 

2552 ภายในวงเงินไมเกิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้น จํานวน 804,000 บาท จากป 2551 เพื่อรองรับตําแหนงกรรมการที่
เพิ่มขึ้นอีก 2 คน ตามมติขอ  4   ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่
เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2552 
 

รายละเอียด 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 ที่ประชุม 

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งได

ใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท 
เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทฯ  และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประมาณ 
924,000 บาท  ซึ่งใกลเคียงกับปกอนที่กําหนดไวไมเกิน 920,000  บาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 
เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด  ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 

นายสมชาย คุรุจิตโกศล    ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 
 นายนริศ  เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369 

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และงบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป  2552  เปนจํานวนประมาณ 924,000 บาท ตามเอกสาร
แนบ 6 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /  
ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
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วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100 บาท เปน 401,935,433 บาท 
                  โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

   
  รายละเอียด 
  ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ไดมีมติใหออกและ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จํานวน 
5,000,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป โดยใหใชสิทธิทุก 6 เดือน และกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551 ถาตรงกับวันหยดุใหเลื่อนไปวันทําการกอนหนา  อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตอหุนสามัญ 1 หุน เวนแตมีการปรับสิทธิ  บริษัทไดออกหุนสามัญจํานวน  6,525,997 หุนเพื่อ
รองรับการใชสิทธิและการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  
  คณะกรรมการมีความเห็นวา เนื่องจากบริษัทฯมีหุนสามัญเหลือจากการใชสิทธิแปลงสภาพ

วอรแรนท ที่ออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่ครบกําหนด
ไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จึงเห็นควรใหลดทุนจดทะเบียนหุนสามัญสวนที่เหลือจากโครงการดังกลาว 
จํานวน 350,667 หุนลง เพื่อใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปนไปตามความเปนจริง ที่ประชุมผูถือหุนควร
อนุมัติการลดทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน ปรากฎ   ตามเอกสารแนบ 7 
 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
 
                  รายละเอียด 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 401,935,433  บาท   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน
สี่รอยสามสิบสามบาท) 
 

 แบงออกเปน : 401,935,433 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน
สี่รอยสามสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 401,935,433 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สี่รอยสามสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-“ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ:  
  คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา 
หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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 วาระที่ 9  พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  ทั้งนี้เพื่อใหการลงทะเบียนเขา

ประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรด
นําหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงตอ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมระหวางเวลา 12.00 -14.00 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและ
คะแนนเสียง 

 
หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่    9   มีนาคม   2552  ณ จังหวัดปทุมธานี   ประเทศไทย 
 

โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 

           
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

    ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ 

มาที่  
    บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน  

 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซตของ 
    บริษัทฯ ได ต้ังแตวันที่  9  มีนาคม  2552 
3. บริษัทจัดรถรับสงผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดที่ปมน้ํามันเอสโซ  ตลาดรังสิต      
   กําหนดเดินทาง  12.00  น.     และ  13.00  น. 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2551 
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพุธที่  17  กันยายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 
ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

นางประพีร   ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  63 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 190,924,325 หุน คิดเปนรอย
ละ 71.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษทั เขารวมการประชุม ดังนี้ 
1.    พลเอกเธียร   ชนไมตรี          กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุนทริกา   เกาฏีระ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายประเดช   กิตติอิสรานนท         กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
5.  นายสุวัฒน จรดล                    กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
6. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายภูมิชาย  หิรัญชัย          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพฑูรย   กําชัย                   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไม
เห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุน
ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือหุนมอบหมายใหผูรับ
มอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออก
เสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

เอกสารแนบ 1 
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(5) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว 
บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

และเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการประชุม  การนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลง 
คะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงกอน  สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นดวยจะเรียกเก็บเมื่อจบ 
สิ้นการประชุม 

 เมื่อเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวิธีการออกเสียงแลว  ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
  
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหแก

ผูถือหุนพรอมกับในหนังสือเชิญประชุมแลว   
 คุณฮ้ังใช   อัคควัสกุล    อาสาพิทักษสิทธิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยกลาวขอบคุณ

บริษัทที่บันทึกรายงานการประชุมไดอยางครบถวน  ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
                        ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 
 
 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท จาก 357,923,150 บาท   
                          เปน 402,286,100 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 44,362,950 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 

ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนตอที่ประชุม  
เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยการออกหุนสามัญ

จํานวน 44,362,950 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ  
(1)     เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามที่จะไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4   
(2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) 

ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจายหุนปนผลในครั้งนี้ 
เลขานุการคณะกรรมการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ

ไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา และขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ  
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วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 402,286,100 บาท (สี่รอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งรอย

บาท) 
แบงออกเปน : 402,286,100 หุน (สี่รอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหกพัน

หนึ่งรอยหุน) 
มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ : 402,286,100 หุน (สี่รอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหกพัน

หนึ่งรอยหุน) 
หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน   -ไมมี- ” 

 
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน  

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

ประธานขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ให 
                      สอดคลองกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
กอนเขาระเบียบวาระที่  4  เลขานุการคณะกรรมการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากมีผูถือหุนเขารวม

ประชุมเพิ่มอีก 1 คน จึงขอปรับจํานวนเสียงผูเขาประชุม เปน 191,286,250 หุน คิดเปนรอยละ 71.64  ต้ังแตวาระที่ 4 
เปนตนไป 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551  
 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีผลกําไรจากผลประกอบการงวดครึ่งปแรก คณะกรรมการจึงเห็นควร
ใหจายเงินปนผลระหวางกาล และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการจายปนผลระหวาง
กาลตอที่ประชุม   

เลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาผลประกอบการของบริษัทครึ่งปแรก  มีกําไร 148.479 ลานบาท 
อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางขยายธุรกิจ มีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ดังนั้นเพื่อไมให
เปนภาระดานกระแสเงินสดแกบริษัทมากเกินไป คณะกรรมการจึงเสนอใหจายปนผลระหวางกาล เปน 2  สวน  คือ 
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ก. จายเปนหุนปนผลใหอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปน
ผล 0.125 บาทตอหุนโดยคํานวณมูลคาหุนจากราคาพารหุนละ 1 บาท เศษของหุนที่นอย
กวา 1 หุนใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายการจายเปนหุนปนผล 

ข. จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.225 บาท  การจายปนผลในครั้งนี้คิดเปนอัตรารอยละ 40.46 ซึ่งจะ

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น.  และกําหนดจายในวันที่ 2 ตุลาคม  2551 

ทั้งนี้ประธานไดช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพิ่มเติมวา  แมการจายเงินปนผลระหวางกาลจะเปนอํานาจของ
คณะกรรมการ แตเนื่องจากคณะกรรมการเห็นวาควรจายเงินปนผลระหวางกาลเปนเงินสดและเปนหุน ซึ่ง
คณะกรรมการไมมีอํานาจในการอนุมัติการจายหุนปนผล จึงตองนําเสนอเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาลทั้งหมด
ตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติ  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
คุณฮ้ังใช   อัคควัสกุล    อาสาพิทักษสิทธิ ไดสอบถามวา กําไรที่นํามาจายเงินปนผลนี้เปนกําไรจากผลการ

ดําเนินงานหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
คุณประเดช  กิตติอิสรานนท  กรรมการผูจัดการ  ตอบวา  เปนกําไรจากผลการดําเนินงาน 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายปนผลระหวางกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน     
 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุนปนผลแลว จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอตามวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน  ดังตอไปนี้ 

ก. จัดสรรหุนจํานวน 33,378,200 หุน  เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการ
จายปนผล ใหจัดสรรหุนที่เหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามขอ ข. 

ข. จัดสรรหุนจํานวน 10,984,750 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพ
จากการจายหุนปนผล 

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจาณาและขอมติประชุม 
 

มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 6             พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 -ไมมี- 
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ประธานฯ  สอบถามผูเขารวมประชุมวามีทานใดจะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม 
 
คุณฮ้ังใช   อัคควัสกุล       
  : จากปญหาดานการเมือง และปญหาดานเศรษฐกิจในขณะนี้    บริษัทมีการเตรียมการ
อยางไรที่จะรับมือกับปญหาดังกลาว 

 กรรมการผูจัดการ 
  :   บริษัทฯ ไดติดตามขอมูลขาวสารและประเมินถึงปจจัยที่อาจจะกระทบกับการดําเนิน

ธุรกิจ จากนั้นไดมีการวางแผนในการทํางานเพื่อลดผลกระทบดังกลาว   เชน  ภาวะที่ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  
บริษัทจะทําการสั่งซื้อวัตถุดิบไวลวงหนาทั้งโครงการ  สําหรับปญหาการเมืองจะสงผลกระทบกับบริษัท
ไมมากนักเพราะธุรกิจของบริษัทเกี่ยวของกับสาธารณูปโภคซึ่งรัฐบาลตองลงทุนเพิ่มใหเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชนผูบริโภค  

   
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร  
 :    อยากทราบความคืบหนาในการเขาจดทะเบียนในตลาด SET  
เลขานุการคณะกรรมการ 
 : ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแจงใหบริษัททราบวาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอยู
ระหวางพิจารณาหลักเกณฑการจดทะเบียนสําหรับบริษัทที่จะไดรับสิทธิเชนเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาด SET ซึ่งจะลดภาษีจาก 30 % เหลือ 25 % ในวงเงินกําไรไมเกิน 300 ลานบาท  อยางไรก็ตาม
บริษัทไดแจงใหทางตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หารือกับกรมสรรพากรกอน ซึ่งขณะนี้ทางตลาดฯกําลัง
ดําเนินการและคาดวาจะทราบผลภายในเดือนตุลาคมนี้ และเมื่อไดรับความชัดเจนจากทางตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว  บริษัทจะพิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง 
 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร 
 :  ทราบวาปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการขายวัสดุ   อยากทราบวาบริษัทมีหนาราน และมี
การโฆษณาผานสื่อหรือไม 

 กรรมการผูจัดการ 
 : บริษัทมีรานคา 1 แหงตั้งอยูที่หนาสํานักงาน การทําตลาดเนนใหพนักงานขายติดตอตรง
ไปยังกลุมที่เกี่ยวของ เชน บริษัทผูรับเหมา   และการไฟฟาเขตตาง ๆ  
 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร 
 :   ความคืบหนาโครงการกังหันลมที่ลงนาม เอ็ม โอ ยู กับซัสเทนเอเบิล เอ็นเนยี่ ที่จังหวัด
เพชรบูรณ    

  กรรมการผูจัดการ 
 :   ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการสํารวจออกแบบโครงการ 
 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร 
 : ความคืบหนาการเขาไปลงทุนใน บจก.เจพีเอ็มฯ และเปาหมายการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อไร 
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เลขานุการคณะกรรมการ 
 :  ปจจุบันบจก.เจพีเอ็มฯ ไดมีการเสนอราคาภาชนะรับแรงดันใหลูกคาบางแลว แตยังไมมี
การตอบรับ เนื่องจากมีบางโครงการชะลอการลงทุน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยการเมือง  ทํา
ใหรายไดของบริษัทอาจไมเปนไปตามที่คาดการณไว 
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูที่เขารวมประชุมทุกคน 

และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น. 
 
                

 ลงช่ือ         ประธานที่ประชุม 
                             (    นางประพีร ปุยพันธวงศ    ) 
 

                 ลงช่ือ              ผูบันทึกการประชุม 
                                     (      นายไพฑูรย   กําชัย   ) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 
และจายเงินปนผล 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ  
40 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินได โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไข
นโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราวเพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ
ปจจัยดานอื่นๆ 

 สําหรับเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ เปนสวนของกําไรที่เกิดจากผลการดําเนินงานไตรมาส 3 และ 4  ป 2551  
 
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ 

งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2551 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ   
ปรากฏวา  บริษัทฯ  มี กําไรสุทธิจํ านวน  179,762,886.44 บาท  กําไรสะสม  ณ  31 ธันวาคม  2551 จํานวน 
200,408,583.35    คณะกรรมการมีมติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551  เปนทุนสํารอง จํานวน 9,000,000 
บาท  พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ  0.040 บาท  จํานวน  302,350,462 หุน  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
12,094,018.48  บาท เมื่อรวมกับการจายหุนปนผลและเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก 
จํานวน 0.225 บาทตอหุน จํานวน  267,025,443 หุน  เปนเงิน  60,080,724.67  บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้ง
ป ในอัตราหุนละ  0.265 บาท เปนจํานวนเงินรวม 72,174,743.15  บาท  คิดเปนรอยละ  40.15  ของกําไรสุทธิ ป 
2551  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว    สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.040 บาทตอหุน
นี้ จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผล คือวันที่ 21 เม.ย. 2552 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 22 เม.ย.2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ แตงตั้งกรรมการใหมและแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งใหมและแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ 
1.  ชื่อ   พลเอกเธียร   ชนไมตรี 
 สัญชาติ   ไทย 
 อายุ    78  ป 
 ท่ีอยู   246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
 ตําแหนงในบริษัท  กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วุฒิการศึกษา วทบ.ทบ.ร.ร.นายรอยทหารบก (จปร.)  ร.ร.เสนาธิการทหารบก  
 ร.ร.เสนาธิการ ทบ.(สหรัฐ) 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit  
Committee Program (ACP), Finance for Non-Finance Director  
(FN) และ Role of  the Chairman Program (RCP)  จากสมาคม 
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  3  ป (อนุกรรมการตรวจสอบ 2 ป) 
 สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2551 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เขารวมประชุม   10 ครั้ง 
 สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา       -ไมมี- 
 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท         -ไมมี- 
 จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                        137,879   หุน 
 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด           0.05   % 

ประวัติการทํางาน 
 2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
   กรรมการตรวจสอบ บมจ.เด็มโก 
 2547 – 2549 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จํากัด 
   อาจารย ร.ร.เสนาธิการ ทบ. 
   เจากรมการสื่อสารทหาร  บก.ทหารสูงสุด 
   ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา 
   อนุกรรมการ กกต. 
 
 

เอกสารแนบ 4 
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2. ชื่อ   นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   68  ป 

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

    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรม  Certificate of Organization & Operation of Rural Electric, USA. 

                  อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit  
Committee Program (ACP) และ Finance for Non-Finance  
Director (FN) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  3  ป  ( อนุกรรมการตรวจสอบ  2 ป ) 
   สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2551 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เขารวมประชุม 10 ครั้ง 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       137,879   หุน 
   สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            0.05    % 

ประวัติการทํางาน 
 2549 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บมจ.เด็มโก 
    กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เด็มโก 
 2544 – 2544  รองผูวาการ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
    กรรมการศูนยเช่ียวชาญพิเศษ เฉพาะดานเทคโนโลยี่ไฟฟากําลัง คณะ 

วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 2541 – 2544  ผูชวยผูวาการ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  
3.  ชื่อ   นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   61 ป 
    ท่ีอยู   188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ  จาก 

สถาบันพระปกเกลา ( King Prajadhipok’s Institute ) 
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Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F.  
Kennedy  School Harvard University, USA. 
Certificate of Advance Management, Montreal University,  
Canada. 
Certificate of Management Development Program, Bangalore  
Institute of  Technology, India. 
Certificate of Economic Development , NIDA, Bangkok. 
Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric  
Power Company, Japan. 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  -    
สัดสวนการเขารวมประชุม                 -  
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       -    
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            -     
ประวัติการทํางาน 

พ.ค. – ก.ย. 2550  รักษาการผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2548 – พ.ค. 2550    รองผูวาการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 2546 – 2548  รองผูวาการธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2544 – 2545  ผูชวยผูวาการพัฒนาองคกร   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2540 – 2543  ผูอํานวยการฝายแผนวิสาหกิจ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2531 – 2539  ผูอํานวยการกองแผนวิสาหกิจ    การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
4.  ชื่อ   นางสาวภาษิตา   กิจยโภค 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   47 ป 
    ท่ีอยู   88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการอบรม  - 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  -    
สัดสวนการเขารวมประชุม                 -  
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       -    
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            -     
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ประวัติการทํางาน 
2535 – ปจจุบัน  กรรมการและผูจัดการสายงานบริการบัญชี บจก.สํานักงานปยะแมเนจเมนต 
2532 – 2534    หุนสวนและผูจัดการแผนกบริการบัญชี   บจก.สํานักงานปยะแมเนจเมนต 

 2531 – 2531  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอากร 3   สํานักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี    
 2530 – 2531  หัวหนาแผนกบริการบัญชี   บจก.สํานักงานปยะแมเนจเมนต 
 2528 – 2529  ผูชวยผูสอบบัญชี    สํานักงานยงยุทธ แอนด แอสโซซิเอตส 
  
5.  ชื่อ   นายไพโรจน    ศิริรัตน 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   53 ป 
    ท่ีอยู   127/3  หมูที่ 4  แขวงทาแรง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีคุรุศาสตร   สาขาไฟฟาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยครูพระนคร 

ประวัติการอบรม  มินิ  เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  -    
สัดสวนการเขารวมประชุม                 -  
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       6,005,926 หุน    
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            1.97 %     
ประวัติการทํางาน 

2550 – ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสรางงานระบบจําหนาย  บมจ.เด็มโก 
2536 – 2549    ผูจัดการฝายกอสรางงานระบบจําหนาย  บจก.เด็มโก 

 2534– 2536  วิศวกรโครงการ   บจก.เทดา    
 2531 – 2533  ชางเทคนิค   กองออกแบบระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2522 – 2530  ชางเทคนิค   กองโครงการและวางแผน   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป พ.ศ.2552 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ.2552 ในวงเงิน 3,900,000 บาท  โดย
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปท่ีผานมา 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2552  ตามที่ 
คณะกรรมการเสนอจํานวน  3,900,000 บาทเพิ่มขึ้นจากคาตอบแทนในป 2551 จํานวน 804,000  บาท เพื่อรองรับ
ตําแหนงกรรมการที่เพิ่มขึ้นขึ้นอีก 2  คน  ซึ่งคาตอบแทนในป 2551 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้  

กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน  1,741,500   บาท 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  จํานวน  1,354,500   บาท  
รวมจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการ  ป  2551                  เปนเงิน  3,096,000  บาท 

โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ป 2550 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณาใน
การจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น โดยไดแบงแยกเปน ดังนี้ 
-      แยกตามหมวดธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย)  คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 478,459 บาทตอคนตอป  
-      แยกตามขนาดรายไดของบริษัท (1,000 - < 5,000 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 427,749 บาทตอ  
        คนตอป 
-      แยกตามขนาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท (100- < 300 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่   
       428,357 บาทตอคนตอป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
หากพิจารณาขอมูลขางตนจะเห็นไดวา คาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในป 2551 ซึ่งมีอัตราคาตอบ 

แทนโดยเฉลี่ย 290,250 บาทตอคนตอป และคาตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ในอัตรา 451,500 บาทตอคนตอป อยูในเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม ขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
2552  เปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552  
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาสอบบัญช ี
ประจําป 2552 

 
รายละเอียด 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบ 

บัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552  ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้ 

1. ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 

 รายชื่อ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่        จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
1. นายสมชาย คุรุจิตโกศล     3277   3 ป (พ.ศ.2547- 2549) 

 2. นายอําพล  จํานงวัฒน  4663    - 
 3. นางสาววรรญา พุทธเสถียร  4387   2 ป ( พ.ศ.2550-2551 ) 
 4. นายนริศ   เสาวลักษณสกุล  5369    - 
 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 

2.    คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผู 
ถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2552  เปนเงินจํานวนประมาณ 924,000 บาท บาท  ซึ่ง
ใกลเคียงกับปกอน  

ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 
เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด  ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 

นายสมชาย คุรุจิตโกศล    ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาววรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 
 นายนริศ   เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369 

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และงบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวนเงินประมาณ 924,000 บาท  
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาอนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100  บาท  
คงเหลือ 401,935,433 บาท  โดยตัดหุนสามัญที่มิไดจําหนาย   จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549  ใหออกและจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP จํานวน 
5,000,000 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ  2  ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิ ทุก 6 
เดือน วันใชสิทธิครั้งแรกคือวันที่ 15 มิถุนายน 2550  และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 14 ธันวาคม  2551  ถาตรง
กับวันหยุดใหเลื่อนไปวันทําการกอนหนา อัตราการใชสิทธิ  1 ใบสําคัญแสดงสทิธิ ตอหุนสามัญ 1 หุน  เวนแตมีการ
ปรับสิทธิ   

บริษัทฯ  ไดมีการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว   ดังนี้ 
ครั้งที ่     จํานวน     มติที่ประชุมผูถือหุน  
  1  5,000,000  หุน  สามัญผูถือหุนประจําป 2549  
  2  1,125,997  หุน  วิสามัญครั้งที่ 1/2550   รองรับการปรับสิทธิจาก   

การออก หุนปนผล 
  3     400,000  หุน  วิสามัญครั้งที่ 1/2551   รองรับการปรับสิทธิจาก 

การออก วอรแรนทใหแกผูถือหุนเดิม 
รวมหุนที่ออก   6,525,997  หุน  ราคามูลคาหุนละ 1 บาท  เปนเงิน  6,525,997 บาท 
 
รายละเอียดการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนดังนี้ 

การใชสิทธิ 
ครั้งที่ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่ใชสิทธิ  (หนวย) 

อัตราการใชสิทธิ หุนสามัญจากการใชสิทธ ิ   
(หุน) 

1 ( 15/6/50) 1,188,600    1:1.000 1,188,600 
2 (14/12/50) 1,206,700 1:1.304 1,573,504 
3 (13/6/51) 1,124,400 1:1.304      1,466,186 
4 (12/12/51) 1,275,100 1:1.527 1,947,040 

รวมการใชสิทธิ 4,794,800  6,175,330 
สวนที่เหลือ 205,200  350,667 
รวมทั้งสิ้น 5,000,000  6,525,997 

 
จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนทําใหมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ  จํานวน 

350,667 หุน เปนเงิน 350,667 บาท สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญสวนที่เหลือนี้ เปนผลมาจากการ
ลาออกจากการเปนพนักงานบริษัททําใหขาดคุณสมบัติตามขอกําหนดไมสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิมาแปลง
สภาพเปนหุนสามัญได  และโครงการดังกลาวไดครบกําหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 
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 เมื่อลดทุนจดทะเบียนลงแลว   รายละเอียดทุนของบริษัทฯ  เปนดังนี้ 
รายการ   ปจจุบัน (บาท)  ลดทุน (บาท)     หลังลดทุน (บาท) 

   ทุนจดทะเบียน 
   ทุนชําระแลว 

  402,286,100 
  302,350,462 

     350,667 
          - 

         401,935,433 
         302,350,462 

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  
  คณะกรรมการมีความเห็นวา เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่วาเมื่อโครงการครบกําหนดและมี

หุนสามัญเหลือจากการใชสิทธิแปลงสภาพใหบริษัทนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งโครงการดังกลาวไดครบกําหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2551  ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 
 

  
 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน  
 
                  รายละเอียด 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 401,935,433  บาท   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน
สี่รอยสามสิบสามบาท) 
 

 แบงออกเปน : 401,935,433 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน
สี่รอยสามสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 401,935,433 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สี่รอยสามสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-“ 

      
  ความเห็นคณะกรรมการ:  
  คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา 
หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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ขอ  17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
            (1)  ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 
            (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน 

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

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

 
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

       เขียนที่ …………………………….. 
 เลขทะเบียนผูถือหุน       

      วันที่ ..............เดือน…………. พ.ศ…………..  
      

(1)   ขาพเจา       ....................................................................................................................................    

          สัญชาติ………………………….                                                                                                             

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

         อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...................... 

 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

         โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………………   หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    .................... เสียง  ดังนี้           

□ หุนสามัญ …………………………. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........……………...เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ    ................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  ……….....................เสียง 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย …………………………………..  หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .................................................... ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย ………………………………..  หรือ 
             3. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .................................................... ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย …………………………………..   

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 
สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2551  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป  2551 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ แตงตั้งกรรมการใหม และแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจาก 
                ตําแหนงตามวาระ 
 

อนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ  2  คน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 
แตงตั้งกรรมการใหม และแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   พลเอกเธียร  ชนไมตรี 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
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ช่ือกรรมการ   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นางสาวภาษิตา   กิจยโภค 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไพโรจน   ศิริรัตน 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยัง 

                มิไดออกจําหนาย จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

(5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา 
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียง
ตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          ลงช่ือ ..............................................ผูมอบฉันทะ  

                                        (   ………………………………  ) 

                                 ลงช่ือ ...............................................ผูรับมอบฉันทะ  

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

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ   
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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
                                                                                                  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 
          เขียนที่ ………………………………………….. 
เลขทะเบียนผูถือหุน..............................................                                

        วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………        
 (1)   ขาพเจา.................................................................................................................................................                                              
            สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………...              

อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส............................... 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................... 
 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

 
            โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………… หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง  
ดังนี้  
        □ หุนสามัญ  ………………………  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง  

      
        □ หุนบุริมสิทธ ิ ……………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน…………………………………..……… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………………..…………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        3. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………….………………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..…………..  
     
     
 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 
สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวนคือ 
  □ หุนสามัญ  …………………….หุน  ออกเสียงลงคะแนนได   …………………….    เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได    …………………….        เสียง 
      
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 
 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2551  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2551  และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ แตงตั้งกรรมการใหม และแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจาก 
                ตําแหนงตามวาระ 

อนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ  2  คน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
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แตงตั้งกรรมการใหม และแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  

 ช่ือกรรมการ   พลเอกเธียร  ชนไมตรี 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ   นางสาวภาษิตา   กิจยโภค 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ   นายไพโรจน   ศิริรัตน 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยัง 

                มิไดออกจําหนาย จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา 
การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียง
ตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          ลงช่ือ ..............................................ผูมอบฉันทะ  

                                        (   ………………………………  ) 

                                 ลงช่ือ ...............................................ผูรับมอบฉันทะ  

                                        ( …………………………………) 
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หมายเหตุ 
1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ   
       แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 
2.   หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
        ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.    วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2552 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวน
แลว 

2.2 สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนไดลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
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1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถอืหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.)  ซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลง
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไว 

ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความ
แสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูถือหุน 

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผู
มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลง
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
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3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่จัดทําเปน
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผู
ถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 
แบบ ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช  แบบ ข. 
หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  9) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันพุธที่ 8  เมษายน  2552 หรือกอน 
        เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให  
        ทันเวลาเริ่มประชุม 
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคน
เดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 
เมษายน  2552   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  12 ) 
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4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  1.   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไม
เห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุน
ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 2.   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้ งจากที่ประชุมวามี ผู ถือหุนทานใด  เห็นดวย  ไม เห็นดวย  หรือ 
งดออกเสียง 

(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได
แจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ 

 งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  
(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

 3.   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่น  ๆ  ซึ่ งมีกฎหมาย  หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  มติของ 
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือ
หุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงใน

เรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุม
ช่ัวคราวก็ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
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รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
 

 
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ 

หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

  
พลเอกเธียร ชนไมตรี 

 อายุ     78  ป 
         ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  

คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
 อายุ     68 ป 
         ที่อยู     28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  
  
  
ทั้งนี้กรรมการอิสระมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง การแตงตั้งกรรมการ  และวาระที่ 5  
เรื่อง การอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

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

โทร. 02-959-5811-5   แฟกซ. 02-959-6733 

ปม ESSO 
จุดรอรถรับสง บ.เด็มโก 

ตลาดรังสิต 
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