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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี  12000 โทรศัพท 02-9595811 โทรสาร 02-9595816 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2556 
เรียน ผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555  
 2. รายงานประจําป 2555 
 3. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 4. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
 5. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

                6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

                8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
                              

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันจันทรที่
29 เมษายน 2556   เวลา 14.00 น.  ณ หองจามจุรีและหองทองกาว  ช้ัน 1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ
15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17  
                ตุลาคม  2555 
 

รายละเอียด 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ไดจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 สําเนารายงานการประชุม 

ปรากฏ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2555 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี 
                สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

รายละเอียด 
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบ

กระแสเงินสด สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 
2555 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 (รายงานประจําป 2555) 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําป 2555 และอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัท   และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 



  3/41  

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2555  และการจายเงินปนผล 

รายละเอียด 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2555 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏ

วาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2555 จํานวน 371,798,195 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
420,651,998.04 บาท   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555  เปนทุนสํารอง จํานวน 19,000,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.18 
บาท จากผลประกอบการครึ่งปหลังของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 23 (Non BOI) สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.18 บาทตอหุนนี้ จะใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิ DEMCO-ESOP#2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย ทั้งนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวัน 23 พฤษภาคม 2556  

รายละเอียดหุนสามัญในการคิดคํานวณการจายเงินปนผลในครั้งนี้ เปนดังนี้ 
 หุนสามัญเดิมกอนการใชสิทธิ DEMCO--ESOP#2    จํานวน 626,043,437 หุน 
 บวก  หุนสามัญจากการใชสิทธิ DEMCO-ESOP#2 ครั้งที่ 4 100 %  จํานวน     3,030,218 หุน 
 รวม        จํานวน 629,073,655 หุน 
 

บริษัทมีหุนสามัญกอนการใชสิทธิ DEMCO- ESOP#2  จํานวน 626,043,437 หุนเมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.18 
บาทตอหุน คิดเปนเงิน 112,687,818.66 บาท เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก 
อัตรา 0.17 บาทตอหุน จํานวน 516,945,527 หุน คิดเปนเงิน จํานวน  87,880,722.59 บาท  รวมเงินปนผลจายทั้งปเทากับ   
200,568,558.25 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ 53.81 ของกําไรสุทธิประจําป 2555    

หากมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO- ESOP#2  มาใชสิทธิครบทั้งหมด จะมีจํานวนหุนรวม 629,073,655 
หุน เมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.18 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น   113,233,257.90 บาท รวมกับการจายเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.17 บาทตอหุน จํานวน 516,945,527 หุน คิดเปนเงิน  จํานวน  
87,880,722.59 บาท รวมเงินปนผลจายทั้งปเทากับ   201,113,997.49 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ 
53.95 ของกําไรสุทธิประจําป 2555   
 

สําหรับเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO- ESOP#2    ใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ ในวันที่ 29 มีนาคม 2556  แตอยางไรก็ตามอัตราการจายเงินปนผลประจําป 2555 ไมตํ่ากวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิ  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว  สําหรับเงินปนผลที่จายนั้น บริษัทจะจายจากกําไร
สะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 420,651,998.04 บาท  โดยมีขอมูล
เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ 

ป 2555/1 ป 2555/2 ป 2554 ป 2553 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 372.76 372.76 134.98 112.83 

2. จํานวนหุน (ลานหุน) 626.04 629.07 516.67 410.95 

3. เงินปนผลจายตอหุน(บาท/หุน) 0.35 0.35 0.115 0.15 

4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น(ลานบาท) 200.57 201.11 55.72 64.09 

5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ(รอยละ) 53.81 53.95 41.28 56.80 

หมายเหตุ    /1 ปนผลจากจํานวนหุนเดิม        

      /2 ปนผลจากจํานวนหุนเดิมรวมกับจํานวนหุนที่มีการใชสิทธิ DEMCO- ESOP#2   

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 และอนุมัติ

จายเงินปนผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตน 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

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

ไววา  “  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 
 

กรรมการที่จะพนจากตําแหนง  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 ของบริษัทฯ ไดแก 
    -  นางประพีร   ปุยพันธวงศ    ประธานกรรมการ 

-    นายประเดช   กิตติอิสรานนท    กรรมการ 
-    นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต   กรรมการ 
-    นายภูมิชาย  หิรัญชัย   กรรมการ 
 

นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เด็มโก 
จํากัด  มาตั้งแตป  2540 เรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทแปรสภาพเปนมหาชน ในป 2549 ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ครั้งแรกในป 2549 โดยดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ นางประพีร   ปุย
พันธวงศ  ไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเนื่องดวยดีมาโดยตลอด และใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

 
นายประเดช กิตติอิสรานนท ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ครั้ง

แรกในป 2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เด็มโก จํากัด มาตั้งแตป 2535 ในฐานะผูกอต้ัง
บริษัท  นายประเดช กิตติอิสรานนท ไดนําความรูและประสบการณธุรกิจวิศวกรรมไฟฟามาใชในการจัดการธุรกิจของ
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บริษัทฯ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงตอ
อีกหนึ่งวาระ 

 
นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต ไดเขามารวมงานกับบริษัท โดยไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

เด็มโก จํากัด ต้ังแตป 2535  เรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทแปรสภาพเปนมหาชน ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ครั้งแรกในป 2549 และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดรับการอนุมัติให
ดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ อีกทั้งปจจุบันนายพงษศักดิ์  ศิริคุปต ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ ดวย 
 

นายภูมิชาย หิรัญชัย ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรกในป 
2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด มาตั้งแตป 2535 ในฐานะผูกอต้ังบริษัท  และในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2553 ไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556  มีมติใหกรรมการเดิมทั้งสี่คนขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ  และใหเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท
อีก 1 คน จาก 11 คน เปน 12  คน  โดยเสนอชื่อ นายไพฑูรย   กําชัย  เปนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
เพิ่มอีก 1 คน  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก

ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในชวงที่ผานมา  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งบุคคลทั้ง 5 ทาน
เปนกรรมการของบริษัท 
 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 
 

โดยขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก 
และบริษัทฯ จะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียด 
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

สําหรับป พ.ศ. 2556  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2556 

ภายในวงเงินไมเกิน 4,300,000บาท เพิ่มขึ้น จํานวน 400,000 บาท จากป 2555 เพื่อรองรับตําแหนงกรรมการที่เพิ่มขึ้นอีก 
1 คน ตามการเสนอในวาระที่  4  และการเพิ่มคาตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้คณะกรรมการ มี
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ความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  โดยรายละเอียดปรากฏ  ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2556 

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

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  สําหรับป 2556 ซึ่งพิจารณาความนาเชื่อถือ 

ความสามารถในการใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินไดทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอ
ผูสอบบัญชีรายเดิม คือ สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ  โดยเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  ดังนี้ 

รายชื่อ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  4687 3 ป (2553-2555) 
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล 5131 -  ป (2553-2555 ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชี) 
 โดยผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน และงบการเงินรวม  ของ
บริษัทฯ ประจําป 2556 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแตงตั้งยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือบริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด 
และบริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัทประจําป 2556  เปนเงินจํานวน 1,190,000 บาท บาท  รายละเอียดคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ 3 ป เปนดังนี้ 

 

จํานวนเงิน 
รายการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ตรวจสอบงบการเงินประจําป 330,000 

สอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส  165,000 

สอบทานงบการเงินรวม ณ สิ้นป 70,000 

 
600,000 680,000 

สอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 300,000 450,000 510,000 

รวม 865,000 1,050,000 1,190,000 
คาสอบบัญชีดังกลาวไดรวมคาจัดทํางบการเงินภาษาอังกฤษดวยแลว 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687     
 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131  

แหงสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ  ตามรายชื่อขางตนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 โดยมี
คาตอบแทนไมเกิน 1,190,000 บาท  
  
วาระที่ 7  พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใน

วันที่ 15 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และ
ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18  มีนาคม 2556 และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

 
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใด

ประสงคจะแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และสงหนังสือ
มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามสิ่งที่สงมาดวย 8 มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือนําหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบดังกลาว 
มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ
แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ หรือ
หากทานผูถือหุนทานใดตองการจะติดตอกับบริษัท สามารถติดตอไดที่โทรศัพทหมายเลข 02-9595811 ตอ2116 และ 
2250  

 
 

 
โดยมติของคณะกรรมการ 

                          
                      ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

         ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันพุธที่  17 ตุลาคม  2555 เวลา  14.00 น. ณ หองสุพรรณิการ โรงแรม ที เค พาเลส เลขที่ 54/7 ซอย

แจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองจํานวน 73 

คนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุมจํานวน 40 คน รวมเปน 113 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 
247,858,989 หุน คิดเปนรอยละ 45.1124 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 549,425,427 หุน ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ กอนเริ่มการประชุมประธานฯได
กลาวแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 

 
กรรมการที่เขารวมประชุม   

1. นายวิทยา     คชรักษ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสงวน     ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายไมตรี    ลักษณะโกเศศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวภาษิตา     กิจยโภค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายประเดช     กิตติอิสรานนท กรรมการ 

6. นายสุวัฒน    จรดล กรรมการ 

7. นายอาคม     มานะแกว กรรมการ 

8. นายภูมิชาย     หิรัญชัย กรรมการ 

9. นายพงษศักดิ์    ศิริคุปต กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

10. นายไพโรจน     ศิริรัตน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

11. นายไพฑูรย      กําชัย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสาย
การเงินและบัญชี 

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ 

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล      ที่ปรึกษากฎหมาย 

2. นางอนงค  ยุวหงษ            ที่ปรึกษาการเงิน 

3. นางสาวตวงพร    บุญอนันตกิจ           ที่ปรึกษาการเงิน 

 

 ประธานฯไดขอใหเลขานุการบริษัทฯชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระตางๆ โดยมีรายละเอียดนี ้

) 1(  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  ผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เห็นดวย  ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง  และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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)2(  สําหรับผูมอบฉันทะซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดลงมติไวแลว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต
ละวาระตามการลงมติของผูถือหุน  

(3) สําหรับการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไมไดแสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับ
คะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะในที่ประชุม  

(4) หลังจากลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯจะขานจํานวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะ
แสดงผลทางจอภาพ   

(5) ในขณะประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไมอยูในหองประชุม ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อใหบริษัทนํามาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหวางการ
ประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นขอใหยกมือหลังจากที่
ประธานฯอนุญาตแลวใหแจงช่ือ-นามสกุล ระบุวามีสถานะเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะ
ไดบันทึกในรายงานการประชุมไดอยางถูกตอง  สําหรับการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนน
ของผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แลวนํามาหักออกจากจํานวนเสียงที่เขาประชุมและจะบันทึกผลลัพธ
เปนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ 

 เมื่อเลขานุการบริษัทแจงวิธีลงคะแนนและที่ประชุมไมมีขอซักถามเพิ่มเติมแลว  ประธานฯ จึงดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป 

 

วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  
 
ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว ขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณารับรองรายงานการประชมุดังกลาว  

ที่ประชุมพิจารณามีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

เห็นดวย 249,029,479 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 
ไมเห็นดวย                 0 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0000 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0000 
จํานวนทั้งหมด 249,029,479 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรืออุปกรณสําหรับงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหแกบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 
 
ประธานฯมอบหมายใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2555 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 มีมติใหบริษัทโอนกิจการซื้อขายวัสดุอุปกรณกอสรางและอุปกรณไฟฟารวมถึง
กิจการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กที่จังหวัดลพบุรีใหกับบริษัทยอย คือ บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทใหชัดเจน โดยการแยกธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจพลังงานไปยัง
บริษัทยอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคลองตัว รวมท้ังเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและโอกาสใน
การขยายตัวสําหรับธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็กเพื่อการรองรับตลาดงานเสาโทรคมนาคมระบบ 3G และการรวมกลุมAEC 
ที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยการโอนกิจการครั้งนี้ เปนการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัท ไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
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ทรัพยสินในภาพรวม อํานาจควบคุมและโครงสรางผูถือหุนของบริษัท จึงไมเขาหลักเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดทุน อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากกิจการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กที่จะโอนไปยังบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด นั้น เปนกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน ซึ่งตามระเบียบของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนฉบับที่ 2/2547 กําหนดวา การโอนกิจการ 
จะตองไดรับมติอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนของผูโอนและผูรับโอน จึงเปนที่มาที่บริษัทจะตองนําเสนอใหผูถือหุน
พิจารณา  

กิจการที่บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน คือกิจการประเภท 4.19 การผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการ
กอสรางหรืออุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรม ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2232(2)/2550 ไดรับการอนุมัติเมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2550 ปจจุบัน มีกําลังการผลิต 16,000 ตันตอป และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนรวมกันไมเกินรอยละ 100 
ของเงินลงทุน มีกําหนดเวลา 8 ป ซึ่งปจจุบันสิทธิประโยชนคงเหลือ 57,795,314 บาท บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด
สามารถใชสิทธิประโยชนนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2558 และในกรณีที่สิทธิประโยชนยังคงเหลืออยู บริษัทก็สามารถขอ
อนุมัติใชสิทธิประโยชนตอไปอีก 5 ป โดยการลดหยอนภาษีในอัตรารอยละ 50  

สําหรับวิธีการโอน ปจจุบันบริษทั เด็มโก    เพาเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ซึ่งบริษัท เด็มโก 
เพาเวอร จํากัด จะตองเพ่ิมทุนเปน 130 ลานบาท และจะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุน ประมาณ 90 ลานบาท มาชําระ
ใหแกบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เพื่อซื้อสินทรัพยที่เกี่ยวของกับการผลิตจากบริษัท ไดแก ที่ดิน อุปกรณ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อาคารและโรงงาน สวนเงินเพิ่มทุนที่เหลืออีกประมาณ 40 ลานบาท จะใชเปนเงินทุนหมุนเวียน การโอน
กิจการจึงไมมีผลกระทบกับกระแสเงินสดในภาพรวม โดยบริษัทจะดําเนินการใหเสร็จภายในปนี้ เพื่อใหบริษัท เด็มโก 
เพาเวอร จํากัด เริ่มประกอบกิจการตั้งแตตนป 2556 

หลังจากนั้น ประธานฯไดเชิญนายอาคม มานะแกว กรรมการบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปน
กรรมการผูจัดการของบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด กลาวถึงเปาหมายของบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ตอที่ประชุม  

นายอาคม มานะแกว ช้ีแจงวา เมื่อพิจารณาจากรายไดของกิจการที่จะโอนในป 2555 พบวา บริษัทรับรูรายได
ไปแลว 350 ลานบาท และมียอดขายที่ยังไมไดบันทึกเปนรายไดอีกประมาณ 550 ลานบาท สําหรับป 2556 บริษัทเห็นวา 
รายไดจากการผลิตเสาสําหรับธุรกิจสื่อสาร (เสาเทเลคอม) เปนธุรกิจที่มีศักยภาพสูง โดยโรงงานซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนอง
มวง จังหวัดลพบุรี เปนผูผลิตเสาเทเลคอมรายใหญของประเทศ แยกเปนประเภท Guy mast tower และประเภท Self-
Support Tower ปจจุบันโรงงานมีบอชุบสังกะสีขนาดใหญ ทําใหบริษัทเปนผูผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตทั้ง
กระบวนการ  ลูกคารายใหญ ในอดีตที่ผานมา ไดแก DTAC, AIS และ TRUE MOVE สําหรับป 2555 บริษัทไดผลิตและ
สงมอบเสาโทรคมนาคมระบบ 3G ไปแลว 1,200 ตนและจะผลิตอีก 200 ตนภายในไตรมาส 4 คิดเปนมูลคาประมาณ 350 
ถึง 400 ลานบาท และจากผลการประมูลใบอนุญาต 3 G คาดวาผูประกอบการแตละรายจะมีการลงทุนขั้นต่ําประมาณ 
40,000 ลานบาทเพื่อขยายธุรกิจ โดยแตละรายจะมีการลงทุนในสวนของเสาเทเลคอมประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ลานบาท 
จึงเห็นไดวา ในระยะอีก 3 ปขางหนา จะมีการลงทุนเสาเทเลคอม รวม 6,000 ถึง 7,000 ลานบาท ปจจุบันบริษัท เด็มโก 
เพาเวอร จํากัด ผลิตเสาไดเดือนละ 300 - 400 ตน คิดเปนกําลังการผลิตทั้งปประมาณ 5,000 ตน บริษัทคาดวาจะมีรายได
จากเสาเทเลคอม 3 G ในป 2556 ประมาณ 500 ลานบาท ป 2557 ประมาณ 600 ลานบาท ป 2558 ประมาณ 400 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตเสาสายสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งสินคาของบริษัทไดรับการรับรองการผลิตจากการไฟฟา
ฝายผลิตฯ บริษัทมีแผนที่จะเขารับงานผลิตเสาสายสงไฟฟาแรงสูง มูลคาประมาณ 50 ลานบาท ในป 2556 – 2557 และ
ประมาณ 100 ลานบาทในป 2558  โดยแตเดิมบริษัทประกอบกิจการทั้งการรับเหมากอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง และเปน
ผูผลิตเสาโครงเหล็ก ทําใหผูรับเหมารายอื่นเห็นวาบริษัทเปนคูแขงในดานงานรับเหมา แตเมื่อบริษัทมีการแยกธุรกิจให
บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ดําเนินการเฉพาะการผลิตและขายเสาเทเลคอม บริษัทคาดวาจะทําตลาดไดงายขึ้น เพราะ
สามารถขายเสาใหแกผูรับเหมารายอื่นๆไดดวย 
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ในป 2556 บริษัทจะเขาสํารวจตลาดการลงทุนในประเทศพมา คาดวาในป 2558 - 2560 งานกอสรางระบบ
ไฟฟาแรงสูงในประเทศพมาจะมีการขยายตัว สงผลใหบริษัทสามารถเติบโตไดในป 2559 - 2560 อยางตอเนื่อง โดยมี
งานผลิตเสาสายสงไฟฟาเปนงานหลัก  

ธุรกิจที่บริษัทใหความสนใจอีกประเภทหนึ่ง คือการผลิตโครงเหล็กรองรับเซลลแสงอาทิตย (frame support) 
ซึ่งโครงสรางเหล็กที่รองรับแผงเซลแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา 1 เมกะวัตตจะมีมูลคาประมาณ 1 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
คาดวาจะรับงานผลิต frame support  ใหกับผูประกอบการ Solar farm 1 ราย ในเขตภาคกลาง ขนาดกําลังผลิตไฟฟา 24 เม
กะวัตต ซึ่งนาจะสงผลใหบริษัทมีรายไดแนนอนแลวจํานวน 24 ลานบาท 

สําหรับนโยบายดานการขายของบริษทั เด็มโก เพาเวอร จํากัด ปจจุบันบริษัทไดขายอุปกรณไฟฟาทุกประเภท
ใหกับการไฟฟาทั้งสามแหง และผูรับเหมาไฟฟาทั่วไป สวนงานขายวัสดุกอสรางมีมูลคาไมมากนัก อยางไรก็ตาม บริษัท 
เด็มโก เพาเวอร จํากัดมีวิศวกรที่มีศักยภาพหลากหลายดาน ขณะนี้ บริษัทมุงเปดตลาดการขายระบบโทรคมนาคม (Fiber 
to Home) ซึ่งบริษัทเปนตัวแทนขายผลิตภัณฑจากประเทศจีน โดยทําการตลาดใหแก TOT, CAT และผูประกอบการ 
Broadband ขณะเดียวกันก็จะดําเนินการเรื่อง fiber optic ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารทั้งหมดโดยเปนตัวแทนขาย
อุปกรณที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังคงมีธุรกิจที่มีแนวโนมที่ดี คือการขายอุปกรณยุทธภัณฑดานการปองกันใหแกตํารวจ 
ทหาร ในป 2556 – 2558 คาดวาจะมีรายไดจากการขายทุกประเภทประมาณ 350 ถึง 400 ลานบาท  

กลาวโดยสรุป คาดวา บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด จะมีรายไดรวมในป 2556 ประมาณ 1,000 ลานบาท ป 
2557 ประมาณ 1,150 ลานบาท ป 2558 ประมาณ 1,200 ลานบาท ป 2559 ประมาณ 1,400 ลานบาท และในป 2560 
ประมาณ 1,550 ลานบาท ทั้งนี้ ประมาณการสําหรับป 2559-2560 อาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากเปนการ
ประมาณการในระยะยาว 

 
หลังจากเลขานุการบริษัทและนายอาคม มานะแกว ช้ีแจงเสร็จสิ้น ประธานฯเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ : ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองสอบถามวา Gross Profit Margin และ Net Profit 

Margin ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีลักษณะอยางไร 
เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา Gross Profit Margin มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่แลว เนื่องจากธุรกิจ

โรงงานมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญกอใหเกิด Economic of Scale โดยเพิ่มจากตัวเลข 1 หลักในปที่แลว เปน 2 หลัก
ในปนี้ สําหรับ Net Profit Margin จากงบการเงินครึ่งป มี Net Profit Margin เฉลี่ยประมาณรอยละ 6 เทียบกับปที่แลว 
ประมาณรอยละ 4.2   เหตุผลคือ บริษัทมีการเติบโตดานรายไดอยางมาก โดยป 2554 บริษัทมีรายไดประมาณ 3,200 ลาน
บาท แตในชวงครึ่งแรกของป 2555 บริษัทมีรายไดรวม 3,300 ลานบาท ซึ่งมากกวารายไดในป 2554 ในขณะที่คาใชจาย
ในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นไมมากนัก จึงสงผลใหกําไรขั้นตนหลังจากหักคาใชจายขายและบริหารมีจํานวนมากขึ้น 
นอกจากนี้การปรับลดลงของอัตราภาษีจากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 ก็เปนปจจัยสนับสนุนให Net Profit  Marginปรับตัว
ดีขึ้น 

 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ  สอบถามเพิ่มเติมถึงลักษณะของ Gross Profit Margin และ Net Profit Margin 

ของบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด 
 เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา หากจําลองภาพจากผลประกอบการของโรงงานในอดีต จะเห็นไดวา ในกรณีที่

โรงงานมีการผลิตเต็มที่และมีรายไดตามเปาหมาย Gross Profit Margin ก็จะมีตัวเลข 2 หลัก บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด 
มีคาใชจายบริหารไมสูง หากเทียบกับผลประกอบการในอดีต เชน ป 2551 ซึ่งใชกําลังการผลิต รอยละ 80 บริษัทฯ มี 
Gross Profit Margin ของโรงงานอยูที่ประมาณรอยละ 15 – 18 
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นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ  สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จะรับรูรายไดจากบริษัท เด็ม
โก เพาเวอร จํากัดอยางไร 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา เนื่องจากมีการถือหุนรอยละ 100 จึงตองนํารายไดมาบันทึกในงบการเงินรวม สวน
รายไดระหวางกันคาดวาจะ มีเพียงรายไดจาก การผลิตอุปกรณโครงเหล็กในสถานีไฟฟา ซึ่งไมมากนัก ไมนาเกินรอยละ 
10   ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการแยกกิจการก็เพื่อสงเสรมิใหบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด เติบโตจากการผลิตและขายสินคา
ใหกับบุคคลภายนอกโดยฉกฉวยโอกาสของตลาดเสาเทเลคอม 3 G และฉกฉวยโอกาสของ AEC ที่จะมีระบบไฟฟา
เช่ือมโยงทั่วอาเซียน  

 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ   สอบถามวา บริษัทมีสวนแบงตลาดเสาเทเลคอมกี่% 
นายอาคม มานะแกว ช้ีแจงวา ในแงมูลคาเสาเทเลคอม บริษัทมีสวนแบงตลาดประมาณ รอยละ 15-85 ขึ้นอยูกับ

วาเปนลูกคารายใด 
 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ  สอบถามวา บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

เมื่อใด 
เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา เรื่องนี้เปนนโยบายของบริษัท แตก็ตองพิจารณาผลประกอบการของ บริษัท เด็มโก 

เพาเวอร จํากัดอีกสักระยะแตคาดวาจะไมนานนัก  
 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ   สอบถามวา ผูถือหุนบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จะไดซื้อหุนบริษัท เด็มโก 

เพาเวอร จํากัด หรือไม 
เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา การเสนอขายหุนของบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ใหแกผูถือหุนของบริษัท เด็มโก 

จํากัด (มหาชน) ก็เปนทางเลือกทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่ใหความสําคัญแกผูถือหุนเปนหลักอยูแลว 
 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ สอบถามวา เงินปนผลจากกิจการพลังงานลม จะเปนรายไดของบริษัท เด็มโก 

จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด 
เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา เปนรายไดของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เพราะกิจการที่แยกไปบริษัท เด็มโก 

เพาเวอร จํากัด มีเฉพาะธุรกิจโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและการขายวัสดุอุปกรณกอสรางและอุปกรณไฟฟาเทานั้น  
 
นายไกรวัลย  คทวณิช : ผูถือหุน มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวาหนังสือเชิญประชุมในหนา 15 เปรียบเทียบ

กับขอความในวาระที่ 2 หนา 15 ไมสอดคลองกัน จึงขอทราบวาโครงสรางของกิจการที่จะโอนเปนอยางไร เปนการขาย 
หรือการผลิต หรือทั้งสองประเภท 

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจรับเหมาและธุรกิจขาย โดยธุรกิจขายแบงเปน 
2 สวน คือ งานขายวัสดุอุปกรณ และโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก บริษัทจะแยกธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ และผลิตเสาโครง
เหล็ก ไปที่บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด สวนบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  จะดําเนินธรุกิจหลักคือการรับเหมาดาน
วิศวกรรมไฟฟา เชน สถานีไฟฟา  สายสงแรงสูง  ระบบไฟฟาใตดิน รวมทั้งการลงทุนในโครงการพลังงานลม  

 
นายไกรวัลย  คทวณิช เสนอแนะวา ครั้งตอไปหากมีการแยกโครงสรางหรือมีการโอนกิจการไปยังบริษัทยอย

อีก ควรจัดทําเอกสารใหมีความชัดเจนเชนเดียวกับหนังสือนัดประชุมหนา 15 และมีแผนผังประกอบเพื่อความเขาใจดวย 
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นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง : ผูถือหุน มาประชุมดวยตัวเอง สอบถามวาโรงงานที่ชลบุรี เปนสวนหน่ึงของบริษัท 
เด็มโก เพาเวอร จํากัด หรือไม และไดจัดทํางบการเงินรวมอยูกับบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท เด็มโก 
เพาเวอร จํากัด 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวา โรงงานที่ชลบุรีประกอบการในนามของบริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด เปนผูผลิต
ภาชนะรับแรงดันซึ่งบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เขาลงทุนเมื่อป 2550 ปจจุบันการผลิตภาชนะรับแรงดันมีการแขงขัน
คอนขางสูง บริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด จึงไดปรับตัวโดยขยายธุรกิจการผลิตบานสําเร็จรูปที่เรียกวา MODULA 
HOUSE เพื่อสงออกไปประเทศญี่ปุนและมีธุรกิจการกอสรางโยธา ซึ่งปจจุบันบริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด ไดชวยงาน
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) กอสรางโครงการพลังงานลมบางสวน จากงบการเงิน 8 เดือน บริษัท เด็มโก อินดัสตรี 
จํากัด มีรายไดประมาณ 300 ลานบาท และมีกําไรประมาณ 22 ลานบาท  หากแตก็ยังมีผลขาดทุนสะสม เนื่องจากมีคา
เสื่อมราคาโรงงานคอนขางสูง   การรับรูรายไดของ บริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด และบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด
แยกกันโดยเด็ดขาด เนื่องจากทั้งสองบริษัทตางเปนบริษัทยอยของบริษัท ทั้งนี้  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน
บริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัดรอยละ 65 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามแลว ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาโอนกิจการผลิต

โครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรืออุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ใหแกบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด โดยเลขานุการบริษัทไดย้ําวา วาระนี้เปนการพิจารณาโอนสิทธิประโยชนจากการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) จากบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไปยังบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติโอนสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามวาระนี้ ดวยคะแนน

เสียงดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 254,192,510 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9214 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0000 
งดออกเสียง        200,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0786 
จํานวนทั้งหมด 254,392,510 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 363,538,157 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได

ออกจําหนาย จํานวน 363,538,157 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

 ประธานฯ แจงใหเลขานุการบริษัท ช้ีแจงตอที่ประชุม  
 เลขานุการบริษัทช้ีแจงวาตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ไดอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 635,461,843 บาท เปน 999,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 363,538,157 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรหุนเปน 2 สวน สวนแรกจํานวน 316,828,627 หุน สําหรับเสนอขายแกผูถือหุนเดิม
และอีกสวนหนึ่งจํานวน 46,709,530 หุน จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมครั้งที่3  (DEMCO-W3) ครั้งที่ 4 (DEMCO-W4) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูบรหิารและพนักงานครั้งที่2 
 (DEMCO-ESOP2)   ซึ่งจะตองมีการปรับสิทธิจากการเพิ่มทุน  สําหรับวัตถุประสงคการเพิ่มทุนในครั้งนั้นคือ เตรียมไว
เพื่อรองรับการลงทุนในบริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด   อยางไรก็ตามในปจจุบัน บริษัทไดลงทุนไปแลว 1,195 ลานบาท 
คิดเปนประมาณรอยละ 90 ของเงินที่จะตองลงทุนจํานวน 1,300 ลานบาท ดังนั้น บริษัทเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตอง
เพิ่มทุนอีก 363,538,157 บาท จึงเห็นควรใหลดทุนจดทะเบียนดังกลาว คงเหลือทุนจดทะเบียน 635,461,843 บาท  
 



  14/41  

  หลังจากเลขานุการบริษัทช้ีแจง ประธานฯเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม   

 

 นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามวา บริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทใชหรือไม   

 เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา บริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด เปนบริษัทรวม โดยบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ถือ

หุนรอยละ 27 จึงไมใชบริษัทยอย แตเปนบริษัทที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เขาลงทุนรวมกับบริษัท วินด เอนเนอรยี่ 

โฮลดิ้ง จํากัด 

 

  นายปน รัตนฤทัย : ผูถือหุน มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ที่คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีกระแส

เงินสดเพียงพอนั้นพิจารณาอยางไร  และเสนอวา หากในอนาคตมีการพิจารณาลักษณะนี้อีก ขอใหจัดทําขอมูลเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของผูถือหุนดวย  

 เลขานุการบริษัท รับทราบขอเสนอแนะและชี้แจงวา มติการเพิ่มทุนครั้งที่ผานมา จํานวน 363,538,157 ลานบาท 

บริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินลงทุนในโครงการพลังงานลม หวยบง 2.3 ซึ่งตองใชกระแสเงินสดทั้งสิ้น 1,300 ลาน

บาท แตปจจุบันบริษัทไดลงทุนไปแลว 1,195 ลานบาท คงเหลือเงินที่ตองลงทุนอีกเพียง 105 ลานบาท จึงไมจําเปนไม

ตองใชเงินจํานวน 363,538,157 บาทดังกลาวอีก จึงขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนลดทุนในครั้งนี้   

 

 นายปน รัตนฤทัย  สอบถามวา เงิน 105 ลานบาทจะใชแหลงเงินทุนใด 

 เลขานุการบริษัท  อธิบายวา บริษัทมีวงเงินกูจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ยังสามารถเบิกได 31 

ลานบาท สวนอีกประมาณ 70 ลานบาทจะใชกระแสเงินสดภายในบริษัท 

 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 363,538,157 บาท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 276,544,739 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9277 
ไมเห็นดวย        200,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0723 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0000 
จํานวนทั้งหมด 276,744,739 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
เลขานุการบริษัท แถลงเพิ่มเติมวา การพิจารณาในวาระนี้ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

เสียงทั้งหมดที่มาประชุม เมื่อที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงรอยละ 99.9277 จึงถือวาเกินกวา 3 ใน 4 ตามกฎหมาย 
  
วาระที่ 4   พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4   ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
ประธานฯ แจงใหเลขานุการบริษัท ช้ีแจงตอที่ประชุม 
เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวาเมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนจึงมีความจําเปนจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 635,461,843  บาท   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามบาท) 
 แบงออกเปน : 635,461,843 หุน   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 635,461,843 หุน   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน)  
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี- 

  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ 
ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย  มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา  หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 
เห็นดวย 276,556,759 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9277 
ไมเห็นดวย        200,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0723 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0000 
จํานวนทั้งหมด 276,756,759 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและขอใหนายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการผูจัดการเปนผูตอบขอ

ซักถาม 
 
นายโกวิท พัชรตระกูล : ผูถือหุน มาประชุมดวยตนเอง ขอใหบริษัทแถลงความคืบหนาในการดําเนินงานของ

โครงการพลังงานลมหวยบง 2 และ 3 และโครงการเขาคอ และอยากทราบวาในอนาคตจะมีการดําเนินงานเพิ่มเติม
หรือไมอยางไร 

กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา กอนอื่น ขอแจงใหผูถือหุนทราบวา ในชวง 2 ไตรมาสแรก บริษัทรับรูรายไดไปแลว
ประมาณ 3,300 ลานบาท และมีงานระหวางดําเนินการ (backlog) ประมาณ 6,300 ลานบาท บริษัทคาดวาจะปดงานใน
ไตรมาส 3 กับ 4 ประมาณ 2,700 ลานบาท สวนที่เหลือ 3,600 ลานบาทจะดําเนินการในป 2556 สําหรับปจจุบัน โครงการ
พลังงานลมหวยบง 3 มีความคืบหนารอยละ 98 ติดตั้งกังหันลมแลว 45 ตัว คาดวาจะขายไฟไดประมาณสิ้นเดือนตุลาคม
หรือตนเดือนพฤศจิกายน และโครงการพลังงานลมหวยบง 2 ติดตั้งกังหันแลวเสร็จ 14 ตัว จาก 45 ตัว มีความคืบหนาของ
งานรอยละ 70 คาดวาจะมีการจายไฟเขาสูระบบชวงสิ้นปนี้หรือตนเดือนมกราคม 56 สวนโครงการพลังงานลมเขาคอ
คาดวาจะเริ่มกอสรางประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยคาดวาจะนําเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และจะดําเนินงานกอสรางในป 2556 บริษัทคาดวาจะมีรายไดเงินปนผลจาก
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โครงการหวยบง2,3 ในป 2556 ประมาณ 150 ลานบาทและในป 2557 ประมาณ 200 ลานบาท สวนโครงการเขาคอ คาด
วาจะรับเงินปนผลประมาณ 35 ลานบาทตั้งแตป 2557 เปนตนไป สําหรับการพัฒนาโครงการพลังงานลม บริษัท วินด 
เอ็นเนอรยี โฮลดิ้ง จํากัด ไดเสนอขายไฟฟาใหการไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ทั้งสิ้น 10 โครงการ 3 
โครงการแรกไดแก หวยบง 2 หวยบง 3 และ เขาคอ ซึ่งกําลังดําเนินการกอสราง และขณะนี้ EGAT ไดตอบรับซื้อไฟฟา
อีก 5 โครงการ ประกอบดวย โครงการโคราช 1,2,3 โครงการละ 90 เมกะวัตต และมีโครงการวะตะแบกและเทพสถิตย
อีกโครงการละ 60 เมกะวัตต โดยจะมีการพัฒนาโครงการโคราช 1,2,3 และโครงการวะตะแบกในป 2556 และคาดวาจะ
เริ่มกอสรางในป 2557 - 2558 อีก 2 โครงการกําลังรอ EGAT ตอบรับซื้อไฟฟา 

ดานโครงการพลังงานแสงอาทิตย มีโครงการที่จะดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง 2 โครงการ ไดแก 1.) โครงการ 
Energy Absolute ซึ่งเริ่มจายไฟในเชิงพาณิชยเขาสูระบบ (COD - Commercial Operation Date) ในวันนี้  2.) โครงการ 
Siam Solar Gen (SSG) กําลังจะผลิต 17 เมกะวัตต  คาดวาจะแลวเสร็จในปนี้ประมาณรอยละ 75-80  

โดยสรุป บริษัทตั้งเปาหมายรายไดสําหรับป 2555 ประมาณ 6,000 ลานบาท สําหรับป 2556 จะดําเนินงาน
กอสรางโครงการเขาคอเต็มโครงการ มูลคาประมาณ 750 ลานบาท และโครงการพลังงานแสงอาทิตยขนาด 8 เมกะวัตต 
อีก 3 โครงการ รวม 24 เมกะวัตต ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลคางาน 2,300 ลานบาทสวนการไฟฟาสวนภูมิภาคจะมี
การประมูลงาน สถานีไฟฟา อีกประมาณ 7,000 ลานบาท ซึ่งปกติบริษัทจะไดรับงานประมาณรอยละ 15-25 สําหรับงาน
ในภาคเอกชนคาดวาจะไดงานอีก 2 โครงการ มูลคา 400 ลานบาท และยังมีงาน สถานีไฟฟาของเอกชนอีก 12 แหง ซึ่งจะ
กอสรางในป 2556  

หลังจากนั้น กรรมการผูจัดการไดนําเสนอภาพความคืบหนาของโครงการหวยบง 2 และ 3 ใหที่ประชุม
รับทราบ 

กรณีที่ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทมีนโยบายจะลงทุนโครงการพลังงานลมตอไปหรือไมนั้น กรรมการผูจัดการ
ช้ีแจงวา รายไดสวนใหญของบริษัทไดรับจากงานรับเหมา สวนการลงทุนในโครงการพลังงานลมเปนการลงทุนเพื่อ
ผลประโยชนระยะยาว ตองพิจารณาสภาพคลองและผลตอบแทนเปนคราวๆไป 

 
นายโกวิท วัฒนตระกูล  สอบถามวา บริษัทไดสงผูบริหารไปรวมบริหารในบริษัทรวมหรือไม  
กรรมการผูจัดการ อธิบายวา ในการลงทุนรวมกับบริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด มีนายพงษศักดิ์ ศิริคุปต เปน

กรรมการในบริษัท เฟริสท โคราช วินด จํากัด (โครงการพลังงานลมหวยบง 3) และนายไพฑูรย กําชัย เปนกรรมการใน
บรษิัท เค.อาร.ทู จํากัด (โครงการพลังงานลมหวยบง 2) 

 
นายโกวิท วัฒนตระกูล ต้ังขอสังเกตวา ในฐานะที่ตนเปนอดีตพนักงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเรื่องการจายไฟฟา 

เห็นวา ในการขายไฟฟาให EGAT นั้นบริษัทที่บริษัทไปรวมลงทุนตองมีความพรอมในเรื่องสัญญาดวย  
นายอาคม มานะแกว  ช้ีแจงวา สวนโครงการพลังงานลมเทาที่ผานมาไดรับความชวยเหลือดี อยางไรก็ตามขอ

นอมรับคําแนะนํา 
 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ  สอบถามวา รายไดป 2556 จะเติบโตจากป 2555 เทาไหรและในสวนของ Net 

Profit Margin อยูที่ประมาณเทาใด ไมรวมเงินปนผลจากบริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด  
เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา หากอางผลประกอบการครึ่งป Net Profit Margin สําหรับป 2555 นาจะประมาณ

รอยละ 6 เมื่อเทียบกับปที่แลวรอยละ 4.2 สวนประมาณการรายไดในป 2556 คาดวาไมนอยกวา 6,000 ลานบาท สําหรับ 
Net Profit Margin จะขึ้นอยูกับ งานที่บริษัทจะประมูลในอนาคตดวยจึงยังไมสามารถประมาณไดในขณะนี้ 
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นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย  ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา สําหรับ อีก 5 โครงการของบริษัทวินด 
เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด นั้น บริษัทจะรวมลงทุนหรือเปนเพียงผูรับเหมาเทานั้น  

เลขานุการบริษัท  แจงวา บริษัทวินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ยินดีใหบริษัทรวมลงทุน เนื่องจากบริษัทไดให
การสนับสนุนการพัฒนาโครงการมาตั้งแตตน แตการลงทุนก็ขึ้นกับสภาพคลองของบริษัท และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน อยางไรก็ดี ไดมีการลงนาม MOU วาจะจางบริษัทเปนผูรับเหมาไวแลว  

 
นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย สอบถามวา หากในปหนาบริษัทตองลงทุนในอีก 5 โครงการเพื่อผลประโยชนใน

ระยะยาว บริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหรือไม เพราะบริษัทเพิ่งจะเสนอขอลดทุนในวาระที่ 3  
เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวา การลดทุนจดทะเบียน 363,538,157 ลานบาท เนื่องจากวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน

ในครั้งนั้นคือการลงทุนเฉพาะในบริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด ซึ่งขณะนี้มีเงินลงทุนเพียงพอแลว จึงลดทุนจดทะเบียน 
สวนการลงทุนอีก 5 โครงการนั้น ในระหวางการพัฒนาโครงการยังไมจําเปนตองใชเงิน ดังนั้น การลงทุนใน 5 โครงการ
นี้จึงยังไมเกิดขึ้นในป 2556  นอกจากนี้หากจะมีการลงทุน ก็อาจจะไมใชการลงทุนในบริษัท อีโอลัส เพาเวอร จํากัด 
เพราะผูดําเนินการแตละโครงการอาจจะเปนช่ือบริษัทอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะตองนําเสนอโครงการใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอีกครั้งตามรายละเอียดของแตละโครงการ 

 
นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย สอบถามเพิ่มเติมวา เหตุใด บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)จึงไมถือหุนในบริษัท

วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งจะทําใหบริษัทมีสวนรวมในทุกโครงการ แทนที่จะตองไปลงทุนในแตละโครงการ  
เลขานุการบริษัท  รับวาจะนําขอเสนอดังกลาวไปพิจารณาตอไป 
 
นายปน รัตนฤทัย เสนอแนะวา บริษัทควรระบุหมายเลขโทรศัพท โทรสาร รวมทั้งช่ือบุคคลที่ผูถือหุนจะ

สามารถติดตอกลับไวในเอกสารการประชุมดวย 
ประธานฯ รับวาจะดําเนินการตามที่ผูถือหุนแนะนํา 
 
นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง เสนอแนะวาบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) นาจะพิจารณาดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ผลิตกังหันลมเอง เพื่อลดตนทุนและขยายตลาด  
กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ไดศึกษาการผลิตกังหันลมในตางประเทศ เห็นวา คนไทยมีศักยภาพในการผลิต แต

ปจจัยสําคัญคือตองมีตลาดรองรับ และโรงงานตองมี Economic of Scale ปจจุบันมีผูผลิตในโซนยุโรปเขาไปตั้งฐานผลิต
ในประเทศจีน แตก็ไมประสบความสําเร็จ จึงขอรับขอเสนอแนะไวพิจารณาและศึกษาในรายละเอียดตอไป 

 
นายเสนีย หัตถลักษณ ผูถือหุน  มาประชุมดวยตนเอง  สอบถามถึงแผนการที่จะขยายธุรกิจไปยัง AEC วามี

ความแนนอนเพียงใด 
นายอาคม มานะแกว ช้ีแจงวา การทําการตลาดในประเทศอาเซียน 3 - 4 ประเทศเพื่อนบานของไทยนั้น ขึ้นกับ

หลายปจจัย สวนตัวเห็นวามีโอกาสประสบความสําเร็จได คาดวาจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้  
 
นายเสนีย หัตถลักษณ สอบถามนายไพฑูรย กําชัย วาบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) มีแผน Road Show กับนัก

ลงทุนในประเทศฮองกงหรือประเทศสิงคโปรหรือไม 
เลขานุการบริษัท  แจงวาไดรับเชิญจากตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางพิจารณาและเตรียมการ 
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นายอานันท ตันติจรัสชีพ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถาม กรรมการผูจัดการ
บริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด ถึงแผนงานที่วางไววามีความจําเปนตองใชงบลงทุนเพิ่มหรือไม และธุรกิจยุทธภัณฑนั้นมี
ลักษณะเปนอยางไร 

นายอาคม มานะแกว ช้ีแจงวา สําหรับการลงทุนในบริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด มีการวางแผนลงทุนใน เครื่อง
ตัดเจาะอัตโนมัติ (CNC) เปนเงินประมาณ 40 ลานบาท คาดวาอาจจะเกิดขึ้นในป 2557 ซึ่งปลายป 2556 คาดวาจะมีรายได
เขามาสนับสนุนในสวนนี้ได สําหรับเงินลงทุนในอีก 2 ปขางหนา คาดวาไมเกิน 60 ลานบาท โดยเปนการลงทุนใน
เครื่องจักรและอาคารบางสวนเพื่อขยายกําลังการผลิต  สวนธุรกิจยุทธภัณฑ คือการขายผลิตภัณฑประเภทหมวกกัน
กระสุนจากเกาหลี ซึ่งกําลังจะขายใหกับกองทัพเรือ และเครื่องบินไรคนขับซึ่งบริษัทไดเปนตัวแทนของแดเนียลกรุปจาก
ประเทศอัฟริกาใต  

นายไพฑูรย กําชัย ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้บริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน 130 ลานบาท เพียงพอ
ในการลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 30-40 ลานบาท สวนที่เหลือจะกูเงินจากธนาคารโดยใชทรัพยสินที่รับโอนไป เปน
หลักประกัน 

 
นายอานันท  ตันติจรัสชีพ สอบถามเพิ่มเติมวาโครงการหวยบง 2 กับ 3 ในชวงสิ้นไตรมาสที่ผานมา บริษัทได

รับรูรายไดคิดเปนรอยละเทาใดของมูลคาโครงการ 
เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา บริษัทรับรูรายไดเปนเม็ดเงินจํานวน 400 ถึง 500 ลานบาท โดยเมื่อสิ้นไตรมาส 3 

โครงการหวยบง 3 รับรูรายไดรอยละ 90 และโครงการหวยบง 2 รับรูรายไดรอยละ 65 ของมูลคาโครงการ 
 
นายเจนวิทย สมบัติเจริญวงศ ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวโครงการ BIO MASS และโครงการ BIO GAS 
กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ขณะนี้กําลังศึกษาวิธีการเพื่อนําสิ่งเหลือใชจากการเกษตรไปผลิตกระแสไฟฟา และ

จะแจงความคืบหนาตอผูถือหุนตอไป  
 
ผูถือหุน (ไมแจงช่ือ)  สอบถามวางานสถานีไฟฟา 12 โครงการที่จะเสนอภาคเอกชนมีมูลคาเทาใด 
เลขานุการบริษัท  แจงวา ประมาณ 1,200 ลานบาท 
 
ผูถือหุน (ไมแจงช่ือ) สอบถามความคืบหนาที่จะเขาไปอยูใน SET 100  

 เลขานุการบริษัท แจงวาบริษัทกําลังศึกษาอยู เนื่องจากมีขอกําหนดหลายอยาง ซึ่งบริษัทก็พยายามวางแผนและ
ต้ังเปาหมายใหผานขอกําหนดดังกลาวได 
 

ผูถือหุน (ไมแจงช่ือ) สอบถามวา ตามที่บริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) แจงตอตลาดหลักทรัพยวาจะนําหุนซื้อ
คืนจํานวน 32 ลานหุน ออกจําหนายนั้น ไดจําหนายหรือยัง และใบสําคัญแสดงสิทธิ 2, 3 และ4 ที่ยังไมไดแปลงมีจํานวน
เทาใด และผูลงทุนสถาบันที่เขามาลงทุนซื้อหุนบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนแลวหรือยัง 

กรรมการผูจัดการ  ช้ีแจงวา บริษัทไดประกาศวาจะเริ่มขายหุนซื้อคืนตั้งแต 11 ตุลาคม 2555 และตองขายให
เสร็จภายในระยะเวลา 17 เดือนคือเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งการขายคืนจะทยอยขายวันละ 200,000 ถึง 300,000 หุนเพื่อ
ไมใหกระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาดฯ ซึ่งปจจุบันมีการซื้อขายปกติอยูประมาณวันละ 5-10 ลานหุน จึงขอใหผูถือ
หุนมีความมั่นใจวาบริษัทมิไดขายหุนทั้งหมดในคราวเดียวกัน  

เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 2, 3 ไดมีการใชสิทธิหมดแลว โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 มีการ
ใชสิทธิไปเมื่อตนป 2555ไดเงินประมาณ 300 ลานบาท มีผูใชสิทธิ คิดเปนรอยละ 99.50 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 4 
ยังคงอยูในตลาดอีกประมาณ 72 ลานหนวย กําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายตนเดือนกุมภาพันธป 2556 สําหรับสัดสวนการ
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ถือหุนของนักลงทุนสถาบันปจจุบันเพิ่มขึ้น เดิมไทยเอ็นวีดีอารถือหุน รอยละ 5-6 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11 สวนผูลงทุน
สถาบันเดิมมีอยู 1 ราย ขณะนี้มีเพิ่มขึ้น จํานวนหุนที่ถือโดยไทยเอ็นวีดีอารและสถาบัน รวมกันประมาณรอยละ 15 ของ
หุนทั้งหมด 

  
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯขอใหนายวิทยา คชรักษ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบแถลงถึงการดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ  
นายวิทยา คชรักษ แถลงดังนี้ นับจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ไดแตงตั้งใหทําหนาที่

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและมีคณะกรรมการอีก 3 ทาน คือนายสงวน ตังเดชะหิรัญ นายไมตรี 
ลักษณะโกเศศ และนางสาวภาษิตา กิจยโภค คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งหรือ
มากกวานั้นในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ซึ่งจากการติดตามการบริหารงานฝายบริหารเห็นวาฝายบริหารมีความตั้งใจเพื่อ
ความกาวหนาของบริษัท โดยราคาหุนไดปรับตัวสูงขึ้น ในสวนการดําเนินงานก็เห็นวา บริษัทไดงานใหมเขามามาก 
ในขณะที่งานเดิมก็จะตองจัดเก็บเตรียมงานใหเรียบรอยแลวเสร็จตามความมุงหมายของสัญญา ทําใหเปนที่เช่ือมั่นและ
ไววางใจของลูกคา และไดมีการตรวจสอบดูแลถึงความโปรงใสในการทํางานของพนักงานและผูบริหารเพื่อใหบริษัท
เปนที่ยอมรับได  

 
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและปดประชุม เวลา 16:00 น. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 

1.  ชื่อ   นางประพีร ปุยพันธวงศ 
 สัญชาติ   ไทย 
 อายุ    72  ป 
 ท่ีอยู   59/2  ซอยหลังสวน  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
 ตําแหนงในบริษัท  ประธานกรรมการ   

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical   
                                               College ประเทศออสเตรเลีย 
ประวัติการอบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Finance for 

Non-Finance Director (FN) และ Role of the Chairman 
Program (RCP) 

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง ประธานกรรมการบริษัท 
 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  16 ป 
 สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2555  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม    8  ครั้ง 
 สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา       -ไมมี- 
 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั         -ไมมี- 
 จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  ( ณ วันที่ 26 ก.พ. 56)             89,863,654   หุน 
 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด           14.35   % 

ประวัติการทํางาน 
 2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 2540 – 2554 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
  2509 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมชาง จํากัด 
    ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 

ปจจุบัน  ประธานมูลนิธิแสง-ไชกี เหตระกูล 
   ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก  อาสากาชาด สภากาชาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สงมาดวย 3  
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2. ชื่อ   นายประเดช  กิตติอิสรานนท 
   สัญชาติ   ไทย 
   อายุ   62 ป 
  ท่ีอยู   12/18 ซอยวัดเทวสุนทร  ม.ไพฑูรยนิเวศน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ   

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   ประวัติการอบรม  - มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    - หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
- อบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6 (วตท.6) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  20  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2555 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม  8 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา          -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท            -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท   ( ณ วันที่ 26 ก.พ. 56)             28,938,486   หุน 
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด               4.62  % 
ประสบการณการทํางาน 
         พ.ศ.        ตําแหนง    บริษัท 
เม.ย 2554 – ปจจุบัน กรรมการ     บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
ก.ย 2536 – เม.ย. 2554  กรรมการ    บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการบริหาร  

กรรมการผูจัดการ 
เม.ย 2533- ก.ย 2536 ผูจัดการฝายบริหารงานโครงการ  บริษัท เทดา จํากัด 
2533-2533  ผูจัดการโครงการ    บริษัท เทดา จํากัด 
2518-2533  หัวหนาแผนกออกแบบระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) 
2523-2531  ผูชวยหัวหนาแผนกโครงการ กองโครงการ 

  และวางแผน    การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2518-2523  วิศวกรประจําแผนกโครงการ                 การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  กองโครงการและวางแผน 
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3.  ชื่อ   นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   55  ป 
    ท่ีอยู   17/29 หมูที่ 4 แขวงทุงสองหอง  

เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
    ประธานกรรมการบริหาร 
    กรรมการผูจัดการ 
    วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    -  พบ.ม.พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   

 ประวัติการอบรม  -  มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
-  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15 

   ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  20  ป  
   สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2555 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา          -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท           -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท ( ณ วันที่ 26 ก.พ. 56)             3,318,853   หุน 
   สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                   0.53    % 
ประสบการณการทํางาน 
พ.ศ.       ตําแหนง    บริษัท 
เ ม.ย.2554 -ปจจบุัน กรรมการ      บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ  

2536-เม.ย.2554  กรรมการ    บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการบริหาร 
  รองกรรมการผูจัดการ 
2534-2536  ผูจัดการโครงการ    บริษัท เทดา จํากัด 
2533-2534  ผูชวยหัวหนาแผนก   กองแผนวิสาหกิจ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2522-2533  วิศวกรไฟฟา   กองโครงการและวางแผน  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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4.  ชื่อ   นายภูมิชาย  หิรัญชัย 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   63  ป 
    ท่ีอยู   144/2 หมูที่ 6 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
 วุฒิการศึกษา  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)  มหาวิทยาลัยเกริก 

- คบ.(ชางไฟฟา-อิเลคทรอนิคส) วิทยาลัยครูพระนคร 
    - ปวส.(ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 

ประวัติการอบรม  - มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  20  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2555 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท           -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท   ( ณ วันที่ 26 ก.พ. 56)     1,412,777   หุน 
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            0.23    % 
ประสบการณการทํางาน 
       พ.ศ.       ตําแหนง    บริษัท 
2553-ปจจุบัน  กรรมการ      บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
2535-2553  กรรมการ      บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหาร   
  ผูชวยกรรมการผูจัดการ    
2533-2535  พนักงาน      กองออกแบบระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2530-2535                พนักงาน     กองออกแบบระบบไฟฟา  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2522-2530                พนักงาน    กองโครงการและวางแผน   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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5.  ชื่อ   นายไพฑูรย   กําชัย 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   51  ป 
    ท่ีอยู   100/143 หมูที่ 5 ต.บางรักพัฒนา   

อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการบริหาร   
    รองกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
 วุฒิการศึกษา  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชี  คณะพาณิชยศาสตรการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประวัติการอบรม  - มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
    - หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  -  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม  -  ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท           -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท   ( ณ วันที่ 26 ก.พ. 56)     318,705   หุน 
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            0.05    % 
ประสบการณการทํางาน 
       พ.ศ.       ตําแหนง    บริษัท 
2554 -ปจจุบัน  กรรมการบริหาร   บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

รองกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี     
พ.ย.2548-2554  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
2537-พ.ย.2548  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บจก. อันเดอรกราวด เทคโนโลยี่ส (ประเทศไทย)  
2537-2545                กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   บริษัท รัชภณ (1994) จํากัด 
2537-2542                กรรมการผูจัดการ     บริษัท เอส.ที.พี. คอนกรีต จํากัด 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป พ.ศ.2556 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ.2556 ในวงเงิน 4,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปท่ีผานมา 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2556 ตามที่
คณะกรรมการเสนอจํานวนไมเกิน 4,300,000 บาท   ในรอบ 3 ปที่ผานมา บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้  
 

    /* ป2556 จํานวนกรรมการเพิ่มเปน 12 คน 
ชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เปนรายบุคคล ดังนี้  

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ จํานวนเงิน

(บาท) 
จํานวนเงิน

(บาท) 
จํานวนเงิน

(บาท) 
(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ           ประธานกรรมการ* 462,000 462,000 462,000 
(2) พล.อ.เธียร ชนไมตรี ***            ประธานกรรมการตรวจสอบ** 462,000 462,000 154,000 
(3) นายวิทยา  คชรักษ*** ประธานกรรมการตรวจสอบ**   308,000 
(4) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ              กรรมการอิสระ** 462,000 462,000 462,000 
(5) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ** 462,000 462,000 462,000 
(6) นางสาวภาษิตา  กิจยโภค กรรมการอิสระ** 462,000 462,000 462,000 
(7) นายประเดช กิตติอิสรานนท       กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(8) นายสุวัฒน จรดล                      กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(9) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต                กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(10) นายอาคม มานะแกว กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(11) นายภูมิชาย  หิรัญชัย กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(12)  นายไพโรจน   ศิริรัตน กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 

รวมทั้งสิ้น  3,894,000 3,894,000 3,894,000 
หมายเหตุ  /*  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ 

 /** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                /*** ประธานกรรมการตรวจสอบ ลําดับที่ (3) เขาดํารงตําแหนงแทน ลําดับที่(2) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 

 

ตําแหนงกรรมการ 
จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทนป 
2554 (บาท) 

คาตอบแทนป 
2555 (บาท) 

คาตอบแทนป 2556* 
(ปท่ีพิจารณา) (บาท) 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 1,848,000 1,848,000 1,890,000 

กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ 8 2,046,000 2,046,000 2,310,000 

รวม 11 3,894,000 3,894,000 4,200,000 

สิ่งที่สงมาดวย 4  
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โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 

2555 ซึ่งสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไดจัดทํารายงานการสํารวจคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 
เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชเปนแนวทางในการพิจารณาในการจายคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และงายตอการบริหารจัดการในการพิจารณาคาตอบแทน 
ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการมีแรงจูงใจในการทุมเวลาเตรียมตัวกอนการประชุม ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามมติที่ประชุม  สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผลประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว โดยมี
ผลสํารวจ จําแนกเปน ดังนี้ 

1. คาตอบแทนคณะกรรมการ 
1.1  คาตอบแทนคณะกรรมการที่ผูถือหุนไดอนุมติัในการประชุมผูถือหุนประจําป 2555          (บาท/คณะ) 

ประเภท คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ตํ่าสุด สูงสุด 
กลุมธุรกิจ  (ทรัพยากร) 14,435,384 9,000,000 1,129,900 57,000,000 
ระดับรายได (5,001-10,000 ลานบาท)  9,063,846 6,500,000 1,129,900 27,000,000 
ระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด( > 10,000  ลบ.) 10,471,422 8,140,000 2,400,000 25,000,000 
1.2  คาตอบแทนประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน) 

ประเภท คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ตํ่าสุด สูงสุด 
กลุมธุรกิจ  (ทรัพยากร) 46,085 38,000 28,500 78,000 
ระดับรายได (5,001-10,000 ลานบาท)  87,211 50,000 15,000 640,000 
ระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด( > 10,000  ลบ.) 78,033 61,250 18,333 3000,000 
1.3  คาตอบแทนกรรมการที่เปนผูบริหาร (บาท/คน/เดือน) 

ประเภท คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ตํ่าสุด สูงสุด 
กลุมธุรกิจ  (ทรัพยากร) 34,068 30,000 18,750 60,000 
ระดับรายได (5,001-10,000 ลานบาท)  21,439 20,000 6,667 41,667 
ระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด( > 10,000  ลบ.) 33,490 30,000 14,000 75,000 
1.4  คาตอบแทนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (บาท/คน/เดือน) 

ประเภท คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ตํ่าสุด สูงสุด 
กลุมธุรกิจ  (ทรัพยากร) 32,340 30,000 16,667 60,000 
ระดับรายได (5,001-10,000 ลานบาท)  25,815 25,000 10,000 45,000 
ระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด( > 10,000  ลบ.) 36,775 30,000 14,000 120,000 

 
2. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย  

2.1  คาตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน) 
ประเภท คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ตํ่าสุด สูงสุด 

กลุมธุรกิจ  (ทรัพยากร) 19,591 18,750 2,200 38,500 
ระดับรายได (5,001-10,000 ลานบาท)  19,445 16,667 10,000 33,333 
ระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด( > 10,000  ลบ.) 30,093 30,000 8,333 65,000 
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2.2  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน) 
ประเภท คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ตํ่าสุด สูงสุด 

กลุมธุรกิจ  (ทรัพยากร) 17,917 16,667 7,083 38,500 
ระดับรายได (5,001-10,000 ลานบาท)  14,878 12,500 8,333 31,500 
ระดับมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด( > 10,000  ลบ.) 21,111 16,667 7,083 60,000 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
หากพิจารณาขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ขางตนจะเห็นไดวา คาตอบแทนคณะกรรมการของ

บริษัทที่เสนอสําหรับป 2556 มีอัตราคาตอบแทนตอคนเทากับป 2555 ซึ่งมีอัตราคาตอบแทนกรรมการ 22,000 บาทตอ
คนตอเดือน และคาตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 38,500 บาทตอคนตอ
เดือน โดยประธานกรรมการไดรับคาตอบแทน 38,500 บาทตอเดือน ยกเวนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มขึ้น เปนจํานวน 42,000บาทตอเดือน รวมเปนคาตอบแทนทั้งป 2556 เทากับ จํานวน 4,200,000บาท  ซึ่ง
อยูในเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม ขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 เปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2556 
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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 

สิ่งที่สงมาดวย 5 
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รายชื่อคณะกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ 
หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

  
1.     ชื่อ  นายวิทยา   คชรักษ 

 อายุ    71 ป 
                       ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       ท่ีอยู   59/127 หมูที่ 3  ต. คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
  
2.    ชื่อ  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ      71 ป 

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

 3.     ชื่อ  นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ  64 ป 

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

  
4.    ชื่อ  น.ส.ภาษิตา   กิจยโภค 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                       อายุ  51  ป 
           ท่ีอยู    88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน มีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

คณะกรรมการ 
 
นิยามกรรมการอิสระ      : บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุนไมเกินรอยละ 1 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 

  ส่ิงที่สงมาดวย 6 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

โรงแรม ทีเค พาเลซ 
เลขท่ี 54/7  ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนน แจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร. 02-574-1588    แฟกซ. 02-982-8618

ส่ิงที่สงมาดวย 7 



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 …………………………………..   

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองจามจุรี และทองกาว ช้ัน 
1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

ส่ิงที่สงมาดวย 8 
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วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป  2555 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร   ปุยพันธวงศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายประเดช  กิตติอิสรานนท 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายภูมิชาย  หิรัญชัย 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไพฑูรย   กําชัย 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

(5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

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

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

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

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

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

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 …………………..…………..  
 
 
 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันจันทรที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองจามจุรี และทองกาว ช้ัน 
1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 1/2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2555  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2555  และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  ช่ือกรรมการ   นางประพีร   ปุยพันธวงศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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ช่ือกรรมการ   นายประเดช  กิตติอิสรานนท 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายภูมิชาย  หิรัญชัย 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไพฑูรย   กําชัย 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                               เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

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

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

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

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

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
        ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.    วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2556 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนไดลงช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง 

2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

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

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

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

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

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผูมอบ
ฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

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

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช  แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แต
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  6) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังเลขานุการบริษัทของบริษัท(คุณไพฑูรย  กําชัย) ภายในวันศุกรที่ 26  เมษายน  

2556 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหน่ึงช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 

 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะ
เพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันจันทรที่ 29 
เมษายน 2556   ณ หองจามจุรี และทองกาว  ช้ัน 1 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210     ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  7 ) 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

4.1   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 4.2   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจก

ใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  



  41/41  

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

  

4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่ น  ๆ  ซึ่ งมี กฎหมาย  หรื อข อบั งคับบริษัทกํ าหนดไว แตกต า งจากกรณีปกติ  มติของ 
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุน
ในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได เวน
แตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.4   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  

 
 



 




