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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
       วันที่  5  ตุลาคม  2552 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
  2. รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
  4. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
  5. เอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 

6. ประวัติกรรมการตรวจสอบที่จะเปนผูรับมอบฉันทะ 
7. แผนที่ต้ังสํานักงานของบริษัท 

   
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2552 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22  ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบล
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000   เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2552  

คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมสามัญประจําป 2552 (สิ่งที่สงมาดวย 1) ได
บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เปน 401,935,207 บาท 

โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 226 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
คณะกรรมการมีความเห็นวา เนื่องจากคณะกรรมการเห็นควรใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุน ซึ่งจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระตอไป จึงจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนสวนที่ยังมิได
ออกจําหนาย จํานวน 226 หุนลง เพื่อใหสามารถมีมติเพิ่มทุนที่จําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิได ที่
ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 

  
วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 โดยเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 เปนดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 401,935,207  บาท   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สองรอยเจ็ดบาท) 
 แบงออกเปน : 401,935,207 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สองรอยเจ็ดหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
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 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 401,935,207 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สองรอยเจ็ดบาท) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 

คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้  ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา 
หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนได ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 2 (“DEMCO-

W2”) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน  43,516,000  หนวย  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือ
ผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่เสนอขาย : 43,516,000 หนวย 
ราคาที่เสนอขาย : 0 บาท 
อายุใบสําคัญแสดงสทิธิ : 7 เดือน 
จํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับ : 43,516,000 หุน 
การใชสิทธิ 
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราสวน 7 หุนเดิม ตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน  
ราคาการใชสิทธิ : 2.60 บาท 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
วันออกและเสนอขายใบสําคัญ : 9 พฤศจิกายน 2552 
แสดงสิทธิ    
วันกําหนดการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบ สําคัญแสดง

สิทธิไดจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยวันดังกลาวจะเปนวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

คณะกรรมการมีความเห็นวาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและสอดคลองกับความ
ตองการใช เงินทุนของบริษัท  ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เปน 451,935,207 บาท โดยออก
หุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ 

คือ (1) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 2 (“DEMCO-
W2”) ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ (2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เพิ่มเติม เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจาก
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 โดยเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 เปนดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 451,935,207  บาท   (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่น
หาพันสองรอยเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน : 451,935,207  หุน   (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่น
หาพันสองรอยเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 451,935,207 หุน   (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่น

หาพันสองรอยเจ็ดหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 

 
คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้  ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา 
หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนได ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50,000,000 หุน  

โดยเสนอใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 
ก จัดสรรหุนจํานวน 43,516,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่

ออกใหม ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) 
ข จัดสรรหุนจํานวน 6,484,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถเปลี่ยนมือไดในครั้งนี ้

 
คณะกรรมการมีความเห็นวาการจัดสรรหุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เปนการจัดสรรตาม

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
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ทั้งนี้ บริษัทกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 
และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและ
พักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 

 
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทาน

ใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ 
และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 
1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือนําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอม
เอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอน
เวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                                      
 
 

            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 
    ประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่  

    บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน  
 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของ 

    บริษัทฯ ได ต้ังแตวันที่  5   ตุลาคม  2552 
3. บริษัทจดัรถรับสงผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดที่ปมน้ํามันเอสโซ  ตลาดรังสิต      
   กําหนดเดินทาง  12.00  น.     และ  13.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6/28 

 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2552  

ของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่  9  เมษายน  2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 

1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
นางประพีร  ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการ  เปนประธานทีป่ระชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  71 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 215,295,262 หุน คิดเปนรอยละ 
71.21 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและ ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
1.    พลเอกเธียร  ชนไมตรี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประเดช   กิตติอิสรานนท          กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
4.  นายสุวัฒน จรดล                        กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
5. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต        กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
6. นายอาคม  มานะแกว     กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
7. นายภูมิชาย  หิรัญชัย      กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ           กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
9. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
10.         นายไพโรจน  ศิริรัตน          กรรมการ  และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
11. นายไพฑูรย   กําชัย                    เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
 

 นอกจากนี้ มีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม คือ 
1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่ง
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่ง
ใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

สิ่งที่สงมาดวย   1 
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 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือหุน
มอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสยีงในบัตรลงคะแนนที่บริษัท
ไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ 

 งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  
(5) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว 

บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 
 
สําหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน เพื่อความสะดวก 

และรวดเร็ว   เมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ เจาหนาที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูที่
ไมเห็นดวยและงดออกเสียงนําไปลบออกจากคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเปนคะแนนเสียงที่ลง
มติ สําหรับผูเขารวมประชุมที่ประสงคจะออกจากหองประชุมและจะใชสิทธิลงคะแนนเสียงไวกอนใหลงคะแนน เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและฝากเจาหนาที่ไว สวนผูที่ไมประสงคจะลงคะแนนให
ลงคะแนนเสียงวางดออกเสียง 

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว และเปดโอกาศใหผูถือหุนสอบถาม 
 
คุณชาญยุทธ  จงพิพัฒนากูล   :   ผูรับมอบฉันทะ  
 :  ขอรับคืนหนังสือเชิญประชุมที่ไดมอบใหเจาหนาที่ตอนที่ลงทะเบียนพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ  
เลขานุการบริษัท  : 
 :  ขอใหเจาหนาที่นําจดหมายเชิญประชุมเลมดังกลาวคืนใหคุณชาญยุทธดวย 
 
คุณนเรศ   อําไธสง  :   ผูถือหุน 
 :  แจงวาบัตรลงคะแนนเสียงมีการทําเครื่องหมายไวแลว 
เลขานุการบริษัท  : 
 :  แจงใหเจาหนานําบัตรลงคะแนนชุดใหมมาเปลี่ยน 
 
 เลขานุการบริษัทฯ กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมที่ไดกรุณาทวงติงเพื่อที่บริษัทฯจะไดนําไปปรับปรุงวิธีการ
ประชุมใหดียิ่งขึ้น  และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมเปน 72  คน จึงขอปรับ
จํานวนคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเปน  215,464,012 เสียง  คิดเปน รอยละ 71.26 
 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม  เมื่อไมมีผูสอบถามจึงไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุม  
                  เมื่อ วันที่ 17  กันยายน  พ.ศ 2551 
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ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2551 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับในหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
ซักถาม   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551เมื่อ วันที่ 17  กันยายน  พ.ศ 

2551  ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
 

เห็นดวย 215,336,044 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 
ไมเห็นดวย        127,968 เสียง คิดเปนรอยละ   0.06 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
ภายหลังพิจารณาวาระที่ 1 แลวเสร็จ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1คน มีคะแนนเสียง  

407,165 เสียง ประธานจึงขอปรับจํานวนผูเขาประชุมเปน 73 คน รวมจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม เปน 215,871,177 
เสียง และดําเนินการประชุมในวาระตอไป 
 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2551 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะตองจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2551 รวมทั้งงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2551 มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
หลังจากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหนายไพฑูรย  กําชัย เลขานุการบริษัท  เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา ใหที่ประชุมทราบ  

เลขานุการบริษัท  ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ตอที่ประชุม 
โดยผานงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้ 
  
 งบกําไรขาดทุน 
 รายได  บริษัทฯ มีรายไดป 2550  รวม 2,177.05  ลานบาท ป2551 มีรายไดรวม 2,107.50 ลานบาท ลดลงรอย
ละ 3.19 โดยรายไดแบงออกเปน  รายไดจากงานบริการ 1,237.08 ลานบาท  และรายไดจากงานขาย  840.07 ลานบาท 
 กําไรสุทธิ   ป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 145.39  ลานบาท  ป2551 มีกําไรสุทธิ  179.76  ลานบาท  เพิ่มขึ้น
รอยละ  23.64 การเติบโตของกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในขณะที่รายไดลดลง  เนื่องจากในป 2551 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่
สูงขึ้นจากการประหยัดของขนาดการผลิตและการประหยัดภาษีภายใตสิทธิประโยชนของ BOI 

 งบดุล 
 สินทรัพย   ป 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  1,076.04 ลานบาท ป2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,250.97 
ลานบาท โดยแบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน  1,010.86 ลานบาท  สินทรัพยไมหมุนเวียน  240.11 ลานบาท มีอัตราการ
เติบโตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.26   
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 หนี้สิน   ป 2550  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม  552.64 ลานบาท  ป 2551 มีหนี้สินรวม 597.65 ลานบาท  เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.14 ไดแกเจาหนี้การคา ซึ่งสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
 สวนของผูถือหุน  ป 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน  653.32 ลานบาท  
 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว  จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
  
คุณนิติยา  สุภาพ  :   ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 : จากการตรวจสอบพบวาเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับป 2550 อยาก

ทราบวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอที่จะใชจายหรือไม และมีนโยบายในการลงทุนและบริหารความเสี่ยง
อยางไร 

เลขานุการบริษัท  : 
 :  ช้ีแจงวา ในปที่ผานมาบริษัทใชกระแสเงินสดในการทํางานมีลูกหนี้และงานแลวเสร็จที่รอเรียกเก็บเงิน   
                   เพิ่มขึ้น กอรปกับบริษัทฯมีการทํางานอยางตอเนื่อง ถึงแมวาในปที่ผานมาบริษัทจะมีรายไดลดลง แตจาก

การที่บริษัทรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมีงบการเงินที่แข็งแกรง สถาบันการเงินและเจาหนี้การคา
ยังใหการสนับสนุนบริษัทเปนอยางดี ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาในปนี้บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอใน
การดําเนินงาน 

   สําหรับเรื่องนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทจะมีการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณและจาง
ผูรับเหมาชวง เมื่อประมูลงานได เปนการควบคุมตนทุนของงาน ใหสอดคลองกับราคางานที่ไดรับจากผู
วาจางเปนการบริหารความเสี่ยงในเรื่องตนทุนของงาน  สําหรับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนบริษัทฯไดใชเครื่องมือทางการเงินไดแก Forward contract เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาว 

คุณนิติยา  สุภาพ  :   ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 : ดานหนี้สิน เงินกูยืมระยะสั้นมีนโยบายในการชําระอยางไร และความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท

ยอยเปนอยางไร 
เลขานุการบริษัท  : 
 :   ช้ีแจงวาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นสวนหนึ่งไดรับเงินกูจากสถาบันการเงินและผูที่ตองการไดประโยชนจาก   
                    อัตราดอกเบี้ย บริษัทฯจะกันกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสวนหนึ่งไวในกรณีที่เงินกูระยะสั้นเหลานั้น 

จะครบกําหนดในแตละงวดซึ่งเปนการบริหารจัดการของฝายการเงิน 
  ในสวนของบริษัทยอยนั้น เมื่อบริษัทฯไดเขาไปรวมลงทุนไดมีการลงทุนในสวนของการกอสรางโรงงาน

และเครื่องจักรอุปกรณ และไดใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการกอสรางโรงงาน เพียง 30 ลาน
บาท ปจจุบันยังมีมูลคาของทรัพยสินมากพอที่จะขอสนับสนุนสินเชื่อในการดําเนินงานจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งในขณะนี้สถาบันการเงินไดอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมและอยูระหวางการดําเนินการ
ลงนามในสัญญาซึ่งจะทําใหบริษัทมีเงินทุนในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

     
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานผลการดําเนินงานป 2551 พรอมทั้งอนุมัติงบการเงินและ

รายงานของผูสอบ บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551  และการจายเงินปนผล 
 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  งบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 
2551 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2551 จํานวน 179,762,886.44 บาท มีกําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 200,408,583.35 บาท  ประธานมอบหมายใหนายไพฑูรย  กําชัย  เลขานุการบริษัทฯ 
เปนผูรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552  ดังนี้    

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551  เปนทุนสํารองตามกฏหมาย จํานวน 9,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 
พรอมทั้งใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลัง ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิ 31,283,673.38 บาท  ในอัตราหุนละ 
0.040 บาท ตามจํานวนหุนสามัญ 302,350,462 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,094,018.48  บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจายหุน
ปนผลและเงนิปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกคิดเปนเงิน  จํานวน 0.225 บาทตอหุน ตามจํานวน
หุนสามัญ  267,025,443 หุน  เปนเงิน  60,080,724.67 บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.265 
บาท เปนจํานวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท  คิดเปนรอยละ  40.15  ของกําไรสุทธิ ป 2551  ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลที่กําหนดไว  สําหรับการจายเงินปนผล 0.040 บาทตอหุนนี้ จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 21 เมษายน 2552 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2552  และ
กําหนดใหจายปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
       
 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม   เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม   
ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551  เปนทุนสํารอง

ตามกฏหมายจํานวน  9,000,000 บาท และการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.040 บาท เปนเงิน 
12,094,018.48 บาท โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 21 เมษายน 2552 
และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 
เมษายน 2552  กําหนดจายปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ  แตงตั้งกรรมการใหม และแตงตั้งกรรมการ แทน 

   กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดไววา  “  ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปที่ 1 
และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผู
ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 
 กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด ที่จะพนจากตําแหนงในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
นี้ ไดแก 
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-   พลเอกเธียร   ชนไมตรี    กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
-   นางสุนทริกา  เกาฏีระ  กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติใหเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท
อีก 2 คน จาก 9 คน เปน 11  คน และมีมติเสนอให 1.) พลเอกเธียร   ชนไมตรี  และ 2.)นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  พรอมทั้งเสนอชื่อ  
1.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
2.) น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
3.) นายไพโรจน  ศิริรัตน เปนกรรมการ 
โดยรายชื่อและประวัติของกรรมการแตละทานไดแสดงในหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้แบงเปน 2 สวนคือ 1.) การเพิ่มกรรมการจาก 9 คน เปน 
11 คน  และ 2.)ขอใหพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
 หลังจากนั้นประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
คุณชาญยุทธ  จงพิพัฒนากูล   :   ผูรับมอบฉันทะ  
 :  ขอใหกรรมการที่จะแตงตั้งใหมแสดงวิสัยทัศนเปนรายบุคคล 
ประธาน :  
 :  ขอใหกรรมการแสดงวิสัยทัศนสั้น ๆ   เปนรายบุคคล   ดังนี้ 
คุณภาษิตา  :  
 :  ในสวนของตนเองจะดูแลรับผิดชอบในดานบัญชี  ซึ่งจะดูวามีความโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานเปนที่

ยอมรับหรือไม โดยตั้งใจจะทํางานและดูแลผลประโยชนของผูถือหุนและสวนรวมเปนหลัก 
พลเอกเธียร  :  

 : ในปจจุบันหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดเพิ่มใหมีการประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชีโดยไมใหฝายบริหารเขามาเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีสามารถรายงานสิ่งที่ไม
ถูกตองกับคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง ซึ่งหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะตองรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนทุกคน สําหรับการขยายงานไปสูธุรกิจใหม ที่ตองมีการลงทุนเพิ่ม อาจจะมีความ
เสี่ยงบางแตคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาและเห็นวาฝายบริหารของบริษัท
มีวิสัยทัศนดีไมนาหวง   

คุณสงวน  :  
 :  ขอบคุณผูถือหุนที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อผูถือหุนจะไดมีความมั่นใจในบริษัทมากขึ้น ในสวนของ

ตนเองนั้นในชีวิตการทํางานจนเกษียณคงจะไมเอาเกียรติประวัติมาทิ้งไวที่นี่    ดังนั้นการทํางานของตน
จะตองดูแลรักษาผลประโยชนของผู ถือหุน โดยมีหลักการ  คือ 1) ดูแลไมใหมีการยักยายถายเท
ผลประโยชน   2) ดูแลความเสี่ยงและใหความเห็นกับฝายบริหารในการลงทุนตาง ๆ ใหใชความ
ระมัดระวัง  แตเห็นวาฝายบริหารของบริษัทชุดนี้มีความรอบคอบและมีการคิดนอกกรอบ เชนงานดาน
บริการในขณะนี้มีนอยลง  จึงใหเนนดานซื้อมาขายไปมากขึ้นรวมถึงขยายตัวสินคาและผลิตภัณฑของ
บริษัทใหครบวงจร  นอกจากนี้  ในปจจุบันการใชพลังงานทดแทนเปนสิ่งสําคัญ บริษัท จึงไดเขาไปมีสวน
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รวมกับผูลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม โดยไดลงนาม MOU เพื่อกอสราง ซึ่งเปน
สิ่งดีของผูบริหารที่มองหาธุรกิจใหม ๆ  ขอใหผูถือหุนมั่นใจไดวาบริษัทยังจะเติบโตไดตอไป 

 
 
คุณไมตรี  :  
 :   ตนเองไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทใหเขามาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

กอนที่จะตัดสินใจเขามารับตําแหนงนี้ไดศึกษาธุรกิจของบริษัทและผูบริหาร   ซึ่งเห็นวาบริษัทมีความ
เช่ียวชาญประสบการณทางดานไฟฟา   บุคคลากรทํางานมีประสิทธิภาพโดยดูจากผลงานที่ผานมา   จึง
ตัดสินใจรับตําแหนงนี้เพื่อจะชวยนําความรูประสบการณของตนเองมาเสริมศักยภาพของบริษัทและรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุน  ใน ประเด็นหลัก คือ  การกําหนดนโยบายหรือการกํากับดูแลบริษัทดวยความ
รอบคอบ  เปนไปตามกฎระเบียบ โปรงใส  มีความซื่อสัตย ไมใหมีผลประโยชนทับซอน และจะนําความรู
ประสบการณมาชวยกันเสนอแนะประสมประสานกับฝายบริหารเพื่อใหนําพาธุรกิจของบริษัทให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป  

คุณไพโรจน  :  
 :   ตนเองเปนผูเริ่มกอต้ังบริษัท และไดรวมลงทุนกับบริษัทนี้มาตั้งแตตน จึงขอใหผูถือหุนมั่นใจวาตนจะ

รักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางสุดความสามารถ 
  
 เมื่อกรรมการไดแสดงวิสัยทัศนเรียบรอย ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มจํานวนกรรมการจาก 9 คน เปน 11 คน และมีมติโดยการ

พิจารณาเปนรายบุคคลแตงตั้งให 
 1.) พลเอกเธียร   ชนไมตรี  เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

2.) นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
  3.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

4.) น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
                               5.) นายไพโรจน  ศิริรัตน เปนกรรมการ 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ  ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการเทากับป
กอนแตเนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ทานจึงขออนุมัติ คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2552  วงเงินไวไม
เกิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้น จากป  2551 จํานวน  804,000 บาท  ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทน
กรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในบริษัทตาง ๆที่อยูในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อเปนกําลังใจใหกับคณะกรรมการในการบริหารงานตอไป  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
 คุณชาญยุทธ  จงพิพัฒนากูล   :   ผูรับมอบฉันทะ  
 :  ไมเห็นดวยกับการเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ 
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เลขานุการบริษัทฯ : 
 :   คาตอบแทนที่นําเสนอนี้บริษัทพิจารณาโดยอางอิงรายงานคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเปนเกณฑ โดยจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนกรรมการที่ไดอนุมัติในวาระกอน 
สําหรับคาตอบแทนตอคนตอป ยังคงอัตราเดิมของปกอน 
 
  หลังจากนั้น ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ในวงเงินไมเกิน  3,900,000 บาท    

ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

เห็นดวย 215,743,209 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 
ไมเห็นดวย        127,968 เสียง คิดเปนรอยละ   0.06 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกําหนด    
  จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2552 
 

ประธานฯ  ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ที่ประชุมผูถือหุนตองเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งได
ใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการไดเห็นชอบใหเสนอเพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทฯ  และขออนุมัติ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 924,000 บาท จากที่ประชุมผูถือหุน   ซึ่งคาสอบบัญชีประจําป  2552 ใกลเคียงกับป
กอนที่กําหนดไวไมเกิน 920,000  บาท สําหรับรายชื่อผูสอบบัญชีที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 
นั้น    คือ 

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

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ 
บริษัทฯ และงบการเงินรวม  
 
 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทฯ  และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกิน 
924,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 
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วาระที่ 7.   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100 บาท เปน 401,935,433 บาท 
                  โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
  

ประธานฯ มอบหมายใหนายไพฑูรย  กําชัย เลขานุการบริษัทฯ เปนผูอธิบายการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

บริษัทฯมีหุนสามัญเหลือจากการใชสิทธิแปลงสภาพวอรแรนท ที่ออกใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่ครบกําหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุน
ละ 1 บาท จึงเห็นควรใหลดทุนจดทะเบียนหุนสามัญสวนที่เหลือจากโครงการดังกลาว จํานวน 350,667 บาท  จาก 
402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท เพื่อใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเปนไปตามความเปนจริง  ซึ่งมติลดทุน
นี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนดวยคะแนนเสียงสาม ในสี่  ของคะแนนเสียงผูเขารวมประชุม 

 
หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงได

ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหลดทุนจดทะเบียนลงจาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 

บาท โดยตัดหุนสามัญ จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ 

 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

  
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิตอที่

ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 
ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 

 
                  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-“ 
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 ทั้งนี้มติพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนดวยคะแนนเสียง สามใน 
สี่ ของคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุม 
 
 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงได
ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียน  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 
 
วาระที่ 9. พิจารณากิจการอื่นๆ  
                 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ 
หรือไม  ถามีขอใหยกมือเพื่อสอบถามได 
 
คุณนิติยา  สุภาพ  :   ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

:  ขอทราบความคืบหนาของโครงการผลิตไฟฟาดวยกระแสลมวาไดมีการดําเนินการอยางไรและ
ภาครัฐไดเขามาชวยดวยหรือไม 

กรรมการผูจัดการ : 
 :  สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมโครงการแรกอยูที่เขาคอ  เปนโครงการของ

บริษัท ซัสเทน เอเบิลเอ็นเนยี่ คอรปอรเรช่ัน  แบงเปน 3 เฟส  เฟสแรกอยูที่เขาหลังถ้ํา เปน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมขนาด  60 เมกกะวัตตโดยมีบมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง เขา
ลงทุน 26 %  บริษัทเด็มโกเขารวมลงทุนดวย 4 % ทุนจดทะเบียนอยูที่ 300 ลาน และจะเพิ่มทุนเปน 
1,200 ลาน ปจจุบันอยูในขั้นคัดเลือก wind turbine (กังหันลม) ในสวนของ บมจ.เด็มโกจะเขา
ไปรับงานกอสรางประมาณ 1,300 ลาน โดยคาดวาจะเริ่มงานในไตรมาส 4 ซึ่งโครงการนี้การ
ไฟฟาฝายผลิตไดอนุมัติรับซื้อไฟเรียบรอยแลว  สําหรับตัว wind turbine  บมจ. เด็มโกไดเขา
ไปศึกษารวมกับผูขายเพื่อจะเปนผูผลิตเสา wind turbine ในโครงการแรกมูลคาประมาณ 300 
ลาน โดยวางแผนให บจก. เด็มโกอินดัสตรี เปนผูผลิต   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม 

และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น. 
 
 

               ลงช่ือ                  ประธานที่ประชุม 
                           (       นางประพีร   ปุยพันธวงศ         ) 
 

               ลงช่ือ         ผูบันทึกการประชุม 
                            (      นายไพฑูรย   กําชัย          ) 
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สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(DEMCO-W2) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 43,516,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับ
อัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : 2.60 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 9 พฤศจิกายน 2552 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 7 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จนถึง
วันที่ 9 มิถุนายน 2553) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไม
ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตจะเปนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วิธีการจัดสรร : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน
อัตราสวนหุนสามัญเดิม 7 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัท ได
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือ
หุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2552  

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว หากมีเศษของหุนสามัญเดิมจากการคํานวณตามอัตราสวนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย กรณีที่เศษของหุนตั้งแต 0.5 หุน
ขึ้นไปใหปดเปน 1 หุน กรณีเศษของหุนต่ํากวา 0.5 หุนใหปดเศษหุนสวนที่เหลือ
ทิ้งทั้งจํานวน  ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร
ทั้งหมด บริษัท จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวน
ดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมไดลงตัว 

 

สิ่งที่สงมาดวย   2 
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ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจํานวน 2 ครั้ง 
ครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยวัน
ดังกลาวจะเปนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 

: 15 วันทําการกอนวันกาํหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

การไมสามารถยกเลิกการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 43,516,000 หุน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม 
หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือ
หุนเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน (dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผู
ถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอย
ละ 12.50 โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   

 12.50% =  43,516,000 

  (304,600,462 + 43,516,000)    

  2.   การลดลงของกําไรตอหุน (EPS Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 
43,516,000 หนวย จะมีผลกระทบตอกําไรตอหุน (EPS Dilution) ลดลงรอยละ 
12.50 บนสมมติฐานของกําไรสุทธิ 4 ไตรมาสลาสุด (ไตรมาส 3/2551 ถึง ไตรมาส 
2/2552) ที่ 24,261,608 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

EPS Dilution   = EPS กอนเสนอขาย1- EPS หลังเสนอขาย2 
                                         EPS กอนเสนอขาย1 



  18/28 

  =  0.08 - 0.07 

                                             0.08 

  =  12.50% 

 
1 EPS กอนเสนอขาย   =    กําไรสุทธิ         .    

                                                 จํานวนหุน paid-up 

  =   24,261,608 

                                                 304,600,462 

  =  0.08 บาท 
2 EPS หลังเสนอขาย    =    กําไรสุทธิ         .    

                  (จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

  =   24,261,608 

                                 (304,600,462 + 43,516,000)    

  =  0.07 บาท 

  3.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 
43,516,000 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 
4.78 บนสมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 4.21 บาทตอหุนซึ่ง
เปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 /2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 (ระหวาง
วันที่ 21 กันยายน 2552 ถึง 29 กันยายน2552) (ขอมูลจาก SETSMART) โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิxจํานวนหุนรองรับที่เสนอขาย
ครั้งนี้)   

                           (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (4.21 x 304,600,462) + (2.60 x 43,516,000) 

     (304,600,462 + 43,516,000)    
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 = 4.01 บาท 

Price dilution =  4.21 – 4.01  = 4.78% 

  4.01 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธ ิ

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วัตถุประสงคของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   
จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ 

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวน
มาก ดังนั้น บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุน
หมุนเวียนใหกับบริษัท รวมทั้งชวยสรางเสริมใหบริษัท มีฐานเงินทุนที่เขมแข็งขึ้น
เพื่อสรางความพรอมในการระดมทุน สําหรับการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการ
กูยืมเงิน ไมวาจะเปนการกูยืมหรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้ ฯลฯ ซึ่ง
โครงการในอนาคตจะนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํา
กําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท 
ทั้งนี้ ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะไดรับเงินจํานวน 113 ลานบาท 
หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวน 

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ
จากการเพิ่มทุน 

: ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนําเงินทุนที่
ไดรับไปขยายธุรกิจสรางความแข็งแกรงและสรางรายไดใหแกบริษัท 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทมีอาํนาจในการ  

(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่อง
กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและ
หลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และ  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

วันที่  30 กันยายน 2552 
 
ขาพเจา บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2552 ระหวางเวลา 14:00 น. ถึง  16.30 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 401,935,207 บาท เปน 451,935,207 บาท 
โดยออกหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 50,000,000 บาท  

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 
50,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ  
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

-เพื่อรองรับการใช
สิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 
2 ซึ่งจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัท
ตามสัดสวนการถือ
หุน 
- เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึ่งได
จัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม ครั้งที่ 1 

43,516,000 
 
 
 
 
 
 
 

6,484,000 

7 หุนสามัญเดิมตอ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ 1 หนวย 
(ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย
สามารถใชซื้อหุน
สามัญได 1 หุน) 

- 

2.60 บาท  
(ราคาใชสิทธิ) 

 
 
 
 
 
 
- 

ตามเอกสารแนบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

หมายเหตุ 1 

หมายเหตุ 1 :  ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 มีมติดังนี้ 
ก)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 401,935,433 บาท เปน401,935,207 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยัง

มิไดออกจําหนาย จํานวน 226 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยหุนดังกลาว เปนหุนที่ออกตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งไดอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนปนผล และรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทครั้งที่ 1 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก401,935,207 บาท เปน 
451,935,207 บาท  โดยออกหุนสามัญ  จํานวน  50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  รวม 
50,000,000 บาท  

สิ่งที่สงมาดวย   3 
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ข) จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 43,516,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุน
ของบริษัท ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได ซึ่งจะจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 7 หุนสามัญเดิม ตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 1 หนวย และ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 6,484,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เพิ่มเติม เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสําคัญแสดง
สทิธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหมในครั้งนี้  

 2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  

กรณีที่มีเศษของหุนเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เศษของหุน
ต้ังแต 0.5 หุนขึ้นไปใหปดเปน 1 หุน และเศษของหุนต่ํากวา 0.5 หุนใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน  

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  

-ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 
สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 
และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552   และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และใหรวบรวม
รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถามี)  
-ไมมี- 

5.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 
การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จะออกใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนของบริษัท ครั้งที่ 2 นี้ เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสรางใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่
แข็งแกรงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
การเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทในครั้งนี้ จะชวยเสริมใหบริษัทมี
สภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งชวยเสริมใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงเสริมสรางศักยภาพของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มขึ้น
ทั้งจากการกูยืมเงิน หรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้  ซึ่งโครงการในอนาคตจะนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้น 
และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท
ในระยะยาว 
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7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปนผล  

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสํารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบาย
ดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาว
จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู ใชเปนเงิน
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงิน
สดของบริษัทในอนาคต 

 7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด 

ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งจะไดรับ
สิทธิในการรับเงนิปนผลตามนโยบายของบริษัท 

 7.3 อื่น ๆ  

-ไมมี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน  

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้ 
  

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  30 กันยายน 2552 
วันที่แจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 30 กันยายน 2552 
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 8 ตุลาคม 2552 

วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน  9 ตุลาคม 2552    

วันประชุมวิสามัญผูถือหุน  22 ตุลาคม 2552 

วันแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 22 ตุลาคม 2552 

วันนํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวัน
ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 

                
         

           (นายไพฑูรย   กําชัย) 

                 เลขานุการบริษัท 

          ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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      เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของบรษิัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดกรอก
ขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป
ครบถวนแลว 

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 โดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.)  ซึ่งไดกรอก
ขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่
ไดจดทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกโดยหนวยงานราชการในเวลาไมเกิน 3 
เดือนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียน
ไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 

สิ่งที่สงมาดวย   5 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

ขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) 
ตามที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียน
ไว 

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. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนออกโดยหนวยงานราชการในเวลาไมเกิน 3 

เดือนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียน
ไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

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 และใหผูถือหุน
หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 3 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบ ก. หรือแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุนที่เปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  5) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ 
และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังเลขานุการของบริษัทภายในวันพุธที่ 21  ตุลาคม  2552 หรือกอนเวลาเริ่ม
การประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่ม
ประชุม 

ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว 
และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
ตุลาคม  2552   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  7 ) 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  1.   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่ง
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผู
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ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่ง
ใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 
 

 2.   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธกีารลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้ งจากที่ประชุมว ามี ผู ถือหุนท านใด  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  หรือขอบั งคับบริษัทกํ าหนดไวแตกต างจากกรณีปกติ  มติของ 
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุน
ในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็
ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
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                                          รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะผูถือหุน 
                         

1.    พลเอกเธียร ชนไมตรี 
       อายุ     76 ป 
       ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ     64 ป 
       ที่อยู  28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 

 3.   คุณไมตรี   ลักษณโกเศศ 
          อายุ 61 ป 
           ที่อยู  188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

  
4.   คุณภาษิตา   กิจยโภค 

          อายุ 48 ป 
           ที่อยู   88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
  

ทั้งนี้กรรมการอิสระทานที่ 1  และ  2  มีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 4  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  และการพิจารณาวาระที่ 7  พิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
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  28/28 

แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

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

โทร. 02-959-5811-5   แฟกซ. 02-959-6738 
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ปม ESSO 
จุดรอรถรับสง บ.เด็มโก 



 

   1

 
 
                                                       แบบหนังสือมอบฉันทะ                                   

 
                                                                                                                                                                         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

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

เลขทะเบียนผูถือหุน เขียน........................................................... 
Shareholders register no.                                                                           Written at 
 
                                                                                                                   วันที่ ............ เดือน ........................พ.ศ. …………..  

                                                                                                   Date           Month      Year 
 

(1)   ขาพเจา .......................................................................................อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ .............................                                                           
            I/We          age           years, residing at 
 
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต .........................................................................  
Road                  Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จังหวัด …………………………………….. รหัสไปรษณีย …….……….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Demco Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ................................ หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................    เสียง  ดังนี้  
            holding the total amount of  shares and have the right to vote equal to                 votes as follows: 

� หุนสามัญ  ................................ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  ................................ เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to   votes 
� หุนบุริมสิทธิ ................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................ เสียง 
      preferred share   shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (1) .................................................................. อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ .......................................                                                

Hereby appoint                  age   years, residing at 
 
ถนน……………………………. ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ..................................................................    
Road                Tambol/Khwaeng                         Amphur/Khet                   
 
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย …………………………………………. หรือ 
Province                        Postal Code         or 
 
   (2) ..................................................................... อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ .......................................   
                                                                                                               age           years, residing at 
 
ถนน…………………………. ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ..........................................................................    
Road             Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย …………………………………………. หรือ 
Province                        Postal Code         or 
 
  (3) ................................................................... อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ .......................................                                    

                          age        years, residing at 
 

ถนน…………………………. ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ........................................................................ 
Road             Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย ………………………………………….  
Province                       Postal Code          
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม  2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ต. สวนพริกไทย อ. เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extra-Ordinary shareholders Meeting 
No. 1/2009 on October 22, 2009 at 2.00 pm, at the Meeting Room 2 at the office of the company, no. 59 Moo 1, Tambol Suan 
Pricktai, Amphur Muang, Pathumthain Province 12000 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูมอบฉันทะ/Grantor      
                                                       (................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 

                         ลงนาม/Signed ………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมายเหตุ/Remarks 
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes.  
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  (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 
       เขียนที่ …………………………….. 

 เลขทะเบียนผูถือหุน       Issued at 
Shareholders’ Registration No. 

      วันที่ ..............เดือน…………. พ.ศ…………..  
                                          Date      Month               Year 

 
 

(1)   ขาพเจา       .....................................................................................................     สัญชาติ………………………….                                                           
            I/We              nationality 
         อยูบานเลขที…่…………………………………………………………………………..     
         Address        
                      …………………………………………………………………………….. 
 
 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Demco Public Company Limited “the Company”  
         โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………………   หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    .......................... เสียง  ดังนี ้ 
         holding the total number of                            shares and have the rights to vote equal to                     votes as follows: 

□ หุนสามัญ …………………………. หุน                    ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           ………………. เสียง  
      ordinary share     shares  and have the rights to vote equal to                       
votes 
□ หุนบุริมสิทธิ    ................................ หุน                   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................     เสยีง 
      preference share    shares  and have the rights to vote equal to                        votes 
 

 
(3) ขอมอบฉันทะให  
 Hereby appoint 

 1. ชื่อ ______________________อายุ            ป  อยูบานเลขที่                 
 Name            age      years, residing at 

ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต        
Road                           Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet 
จังหวัด          รหัสไปรษณีย           หรือ 
Province                                    Postal Code                       or  

                        
  

 2. ชื่อ ____________________อายุ            ป   อยูบานเลขที่            
 Name                        age      years, residing at 

ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต        
Road                           Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet 
จังหวัด            รหัสไปรษณีย           หรือ 
Province                                     Postal Code     or  
 

 3. ชื่อ ____________________อายุ            ป  อยูบานเลขที่             
 Name                      age      years, residing at 

ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต          
Road         Tambol/Khwaeng                                    Amphur/Khet 
จังหวัด            รหัสไปรษณีย          
Province                                     Postal Code    

 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบล
สวนพริกไทย อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-Ordinary 
Shareholders Meeting No. 1/2009 to be held on Thursday October 22, 2009, at 2.00 pm, at Meeting Room 2 at the office of 
the company, no. 59 Moo 1, Tambol Suan Pricktai, Amphur Muang, Pathumthain Province 12000, or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 
 
 

กรณีเลือกขอ 1 กรุณาทํา
เครื่องหมาย  ที่  1 
If you make 
proxy by 
choosing no.1,  
please mark at 

 1 

กรณีเลือกขอ 2 หรือขอ 3 กรุณา
ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ 

If you make 
proxy by 
choosing no. 2 or 
3, please give the 
detail of proxy 
holder 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  
 

 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป  2552  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2009. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed   
        appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เปน 401,935,207 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนทีย่ัง  
                  มิไดออกจําหนาย จํานวน 226 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
Agenda 2 Consideration on the reduction of the registered capital from Baht 401,935,433 to Baht 401,935,207, by cancelling 226  

unissued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 

    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda 3 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital reduction 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 2 (“DEMCO-W2”) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม จํานวน 43,516,000 หนวย 

Agenda 4 Consideration on the issue 43,516,000 ordinary share warrants No.2 (“DEMCO-W2”) for offering to existing shareholders. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เปน 451,935,207 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

Agenda 5 Consideration on the increase of the registered capital from Baht 401,935,207 to Baht 451,935,207, by issuing new  
50,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  

           เห็นดวย / Approve            ไมเห็นดวย / Disapprove                  งดออกเสียง/ Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 6 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital increase 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50,000,000 หุน 
Agenda 7 Consideration of the allotment of 50,000,000 shares issued in capital increase  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 8 Other business (if any)  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
Should the Proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not 
correct nor the my/our vote as a shareholder.  

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition 
thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to 
those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.. 
 
                                      ลงชื่อ / Signed                                                            ผูมอบฉันทะ / Proxy Grantor 
                                                     (   ……………………………………..      ) 
 
                                      ลงชื่อ / Signed                                                        ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
      ( ……………………………………..       ) 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be 
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually. . 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

In case there is any other agenda to be considered  in addition to  those specified above, the grantor may specify such agenda in the  
Annex of this Proxy.    
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                                                                                                             (ปดอากรแสตมป 20 บาท)
   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 

Proxy (Form C.) 
 

                เขียนที่     
 เลขทะเบียนผูถือหุน                               Issued at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่_____ เดือน    พ.ศ.   
                                 Date       Month   Year 

(1)   ขาพเจา.................................................................................................................................................                                                                                
            I/We          
             สํานักงานตั้งอยูเลขที…่…………………………………………………………………………………………………………………...              

whose office located at no.......................................................................................................................................................................... 
 

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................................................... 
 As the operator of Custodian for        
 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Demco Public Company Limited “the Company”  
            โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………… หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง  ดังนี ้ 
            holding the total number of  shares and have the rights to vote equal to              votes as follows: 

□ หุนสามัญ  ………………………  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง  
     ordinary share    shares  and have the rights to vote equal to                 votes 
□ หุนบุริมสิทธิ ………………………  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง 
      preference share   shares  and have the rights to vote equal to                   votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให  
        Hereby appoint 

 1. ชื่อ __________________________________อายุ            ป  อยูบานเลขที่            
 Name                  age      years, residing at 

ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต          
Road          Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet 
จังหวัด          รหัสไปรษณีย           หรือ 
Province       Bangkok                               Postal Code     or  

                        
 2. ชื่อ ________________________________________อายุ            ป  อยูบานเลขที่            

 Name            age      years, residing at 
ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต          
Road          Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet 
จังหวัด         รหัสไปรษณีย           หรือ 
Province                                                    Postal Code     or  
 

 3. ชื่อ ________________________________________อายุ            ป  อยูบานเลขที่            
 Name            age      years, residing at 

ถนน ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต         
Road          Tambol/Khwaeng               Amphur/Khet 
จังหวัด         รหัสไปรษณีย          
Province                                                    Postal Code    

 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบล
สวนพริกไทย อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-Ordinary 
Shareholders Meeting No. 1/2009 to be held on Thursday 22 October 2009, at 2.00 pm, at Meeting Room 2 at the office of 
the company, no. 59 Moo 1, Tambol Suan Pricktai, Amphur Muang, Pathumthain Province 12000, or on the date and at 
the place as may be postponed or changed. 
 
 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 

I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:  
 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote 
  
  มอบฉันทะบางสวนคือ 
   Authorize partial shares as follows 

กรณีเลือกขอ 1 กรุณาทํา
เครื่องหมาย  ที่  1 
If you make 
proxy by 
choosing no.1,  
please mark at 

 1 

กรณีเลือกขอ 2 หรือขอ 3 กรุณา
ระบุชื่อผูรับมอบอํานาจ 

If you make 
proxy by 
choosing no. 2 or 
3, please give the 
detail of proxy 
holder 
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□ หุนสามัญ  ……………………. หุน  ออกเสียงลงคะแนนได   …………………….          เสียง  
     ordinary share    shares  and have the rights to vote equal to                         votes 
□ หุนบุริมสิทธิ …………………….  หุน ออกเสียงลงคะแนนได     …………………….        เสียง 
      preference share   shares  and have the rights to vote equal to           votes 
 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 
Total voting rights     votes 

 
(4)    ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป  2552 
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2009. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เปน 401,935,207 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนทีย่ัง  
                  มิไดออกจําหนาย จํานวน 226 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
Agenda 2 Consideration on the reduction of the registered capital from Baht 401,935,433 to Baht 401,935,207, by cancelling 226  

unissued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share . 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda 3 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital reduction 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 2 (“DEMCO-W2”) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม จํานวน 43,516,000 หนวย 

Agenda 4 Consideration on the issue 43,516,000 ordinary share warrants No.2 (“DEMCO-W2”) for offering to existing shareholders. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เปน 451,935,207 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

Agenda 5 Consideration on the increase of the registered capital from Baht 401,935,207 to Baht 451,935,207, by issuing new  
50,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 6 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect the capital increase 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50,000,000 หุน 
Agenda 7 Consideration of the allotment of 50,000,000 shares issued in capital increase  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
     (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 8 Other business (if any)  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้น

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
Should the Proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not 
correct nor the my/our vote as a shareholder.  

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition 
thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to 
those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.. 

 
     ลงชื่อ / Signed                                              ผูมอบฉันทะ / Proxy Grantor 
             (………………..………………………..) 
 
     ลงชื่อ / Signed                                          ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
              ( ……………………………………….) 
 
หมายเหตุ 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนใน  
     ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 

The Proxy Form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders registration as    
 the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only. 
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2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence requires to attach this Proxy Form are as follows: 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorized the Custodian to sign the Prozy Form on his behalf 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

Confirmation in writing that the person who sign the Proxy Form has been permitted to carry on Custodian business 
3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก  
      จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be 
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

4.  วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually. . 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
มอบฉันทะตามแนบ 

In case there is any other agenda to be considered  in addition to  those specified above, the grantor may specify such agenda in the  
Annex of this Proxy.    

 


