
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน 
 

ครั้งที่ 1 / 2553 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ 2553  
 เวลา 14.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก 
เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท 02-959-5811  แฟกซ 02-959-5816 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
       วันที่  26  เมษายน  2553 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
  2. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 
  3. รายละเอียดวัตถุประสงคในการประกอบกิจการของบริษัท 
  4. เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน และการมอบฉันทะ 

 5. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

               7. หนังสือมอบฉันทะ  
 

   
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2553 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบล
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000   เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  

  
 รายละเอียด 
บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553(สิ่งที่สงมาดวย 1) แลว

เสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฏหมาย
กําหนด   พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.demco.co.th)  

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวได บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไว

ครบถวนแลว  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน   16,968,550 หุน เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ DEMCO-W2 จากการจายเงินปนผล 

 
 รายละเอียด 
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติ

อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2552 อัตราหุนละ 0.15 บาท ซึ่งเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเปนผลใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”)  ดอยลงและ
เขาเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ดังกลาว (“ขอกําหนดสิทธิ”) โดยบริษัทปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว ตามสูตรที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ เพื่อรักษามูลคาแหงสิทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยคาลง  

จากผลการคํานวณการปรับสิทธิ   อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิของ DEMCO-W2 จะ
เปลี่ยนแปลงใหม เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ  1  หนวย  ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได  1.019 หุนราคาการใชสิทธิใหม  2.552 
บาท  ตอหุน  เปนผลใหจํานวนหุนสามัญที่บริษัทออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของ DEMCO-W2  ที่มีอยูเดิม มีไม
เพียงพอ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 มาใชสิทธิครั้งสุดทาย (9 มิถุนายน 2553)ครบทั้งจํานวน 
รายละเอียด ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา เพื่อใหบริษัทมีหุนสามัญเพียงพอในการรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ครั้งสุดทาย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 เห็นควรให
จัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 ที่ครบกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายแลว 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 จํานวน 16,968,550 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาวขางตน โดยเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน
ควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 
รายละเอียด 
 เดิมบริษัทจดทะเบียนวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ จํานวน 48 ขอ หากแตยังไมครบถวนเพียงพอใน

การที่บริษัทจะเปนผูลงทุนในกิจการผลิต และจําหนายสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจการคาดานอื่นๆ ซึ่งเปนแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อขยายธุรกิจใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน จึงเสนอเพิ่มวัตถุประสงคฯ อีก 11 ขอ รวมเปน 59 ขอ
รายละเอียดของวัตถุประสงค  ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 3 การเพิ่มเติมใด ๆ ในขอบังคับก็ดี หรือในขอกําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ
ก็ดี จะกระทําไดก็แตโดยมติที่ประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการขยายงานและเติบโตอยางยั่งยืน เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควร

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคตามที่เสนอ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ใหสอดคลองกับการเพิ่มวัตถุประสงค  
 
รายละเอียด 

 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มวัตถุประสงค โดยเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เปนดังนี้ 
“ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 59 ขอ ”     

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการเพิ่มวัตถุประสงคก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 

ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้  ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา  หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนได ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

 
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุน

ทานใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ 5 หรือบุคคลอื่นมาเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ
มานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 พรอมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มาที่บริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือนํามา
มอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 
อนึ่ง บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 6 พฤษภาคม 

2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  

 
ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ

แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 
 
บริษัทจะจัดรถรับผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดรอที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กําหนดเวลาเดินทาง  12.00  น.     และสงที่สถานีรถไฟฟา บีทีเอส หมอชิต  หากผูถือหุนทานใดประสงคจะเดินทางกับ
รถที่บริษัทจัดใหกรุณาโทรยืนยันกับบริษัท ที่หมายเลข 029595811 ตอ 2250 หรือ 2252  ระหวางเวลา 8.30 – 17.30 น. 
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 2 วันทําการ เพื่อความสะดวกในการจัดรถใหเพียงพอ   ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ใหกับผูถือหุนที่แจงความจํานงลวงหนาเทานั้น 

 
 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                                         
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

    ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2553  

                   ของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม  2553 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 96  คน นบัจํานวนหุนไดทั้งหมด 218,419,387 หุน คิดเปนรอยละ  
71.68  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและกอนการเริ่มประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการและ ผูบริหาร
ของบริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 

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

นอกจากนี้มีผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ตัวแทนผูสอบบัญชี จาก บริษัท เอส.เค.แอคเคาแตนท เซอรวิสเซส จํากัด  2 คน คือ  
     คุณนิรินทร  ศรีพรหม  และ คุณเกรียงไกร  ศรีคํา 
2. ตัวแทนผูสอบบัญชี  จาก สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ  2 คน คือ 
     คุณจินตนา  มหาวนิช  และ คุณกนกอร  รุจนวณิชชากร 
3. ที่ปรึกษากฎหมาย  1 คน คือ นายสนธยา    ภูพระอินทร 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่ง
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผู

สิ่งที่สงมาดวย   1 
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ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่ง
ใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)     สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะ ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว บริษัทจะนับคะแนน
ตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 (4 )  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  เมื่อผูถือหุนลงคะแนน
แลว ประธานฯจะประกาศใหที่ประชุมทราบคะแนนเสียง การลงมติของระเบียบวาระนั้น พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดคะแนนใหเห็นทางจอภาพ 

  (5) ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ จะไมอยูในหองประชุมในระหวางการพิจารณาวาระใด ขอให
มอบบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ที่หนาประตู เพื่อเจาหนาที่จะไดนํามารวมนับคะแนนใหตามความ
ประสงคในการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

   (6)   ในทุกระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะตองการเสนอความเห็น หรือเสนอคําถาม ขอใหยก
มือและเมื่อประธานฯอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะชื่อ
ใด แลวจึงเสนอความเห็นหรือคําถามตอไป  

 
สําหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว   

เมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ เจาหนาที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูที่ไมเห็นดวยและงด
ออกเสียงนําไปลบออกจากคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ  

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม  ปรากฏไมมีผูถือ
หุนสอบถาม 
 
               ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2552 ซึ่งประชุม  
                  เม่ือ วันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ 2552 
 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและ
ซักถาม   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 22  ตุลาคม  พ.ศ 2552   
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วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2552 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
               ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัท ช้ีแจงรายละเอียดผลการดําเนินงานป 2552 พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 

                 เลขานุการบริษัท ช้ีแจง ดังนี้  

                งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พรอมทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว บริษัทไดนําสงงบการเงินดังกลาวใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม  
สําหรับผลการดําเนินงานป 2552  บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,622.02 ลานบาท  กําไรสุทธิ 54.66 ลานบาท  สินทรัพยรวม 
1,469.22 ลานบาท  หนี้สินรวม 763.88 ลานบาท สวนของผูถือหุน 705.34 ลานบาท  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
1,622.02 ลานบาท 

 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว  จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานผลการดําเนินงานป 2552 พรอมทั้งอนุมัติงบการเงินและ

รายงานของผูสอบ บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552  และการจายเงินปนผล 
 
           ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552  และการ
จายเงินปนผล 

                 เลขานุการบริษัท ช้ีแจง ดังนี้ 

งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ 
ปรากฏวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2552 จํานวน 54,659,049.28 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
จํานวน 233,973,614.15 บาท  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

 
นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทนุสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 มีมติ
เสนอใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552  เปนทุนสํารอง จํานวน 3,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.49 ของ
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กําไรสุทธิ  54,659,049.28 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท ใหกับผูถือหุน รวมถึงใหผูที่ใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 เปนหุนสามัญในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 เปนหุนสามัญในวันที่ 25 มีนาคม 2553 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย  
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่จายเงินปนผลคํานวนไดตามตารางที่ปรากฏบนจอภาพ 

       
  ณ.วันประชุม จากการใชสิทธิ   

รายการ ผูถือหุน แปลงสภาพ  รวม 
    Demco-W1   
    100%   

จํานวนหุน (หุน) 306,505,646 102,405,990 408,911,636 

จํานวนเงินปนผล (บาท) 45,975,846.90 15,360,898.50 61,336,745.40 

อัตราจายเงินปนผล (%) 84.11 28.10 112.21 

   หมายเหตุ    
   จํานวน Demco-W1  86,418,557 หนวย 
    อัตราใชสิทธิ 1 warrant แปลงสภาพเปน 1.185 หุน 
     ราคาใชสิทธิ  3.796 บาท / หุน 

 
ดังนั้น การจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน และ ผูใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 และ DEMCO-
W1 เปนหุนสามัญในวันที่ขางตน สามารถกําหนดเปนกรอบการจายเงินปนผลดังนี้ 

- จํานวนเงินจายปนผลต่ําสุด กรณี ไมมีผูใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธDิEMCO-W1 ( คํานวน
จํานวนหุนตามรายชื่อผูถือหุน ณ.วันประชุมผูถือหุนซึ่งรวมผูใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 
DEMCO-W2 เปนหุนสามัญเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 แลว ) เปนจํานวนเงิน 45,975,846.90 บาท คิด
เปนรอยละ 84.11 ของกําไรสุทธิประจําป 2552   

- จํานวนเงินจายปนผลสูงสุด กรณี มีผูใชสทิธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1  100 %   
(คํานวนจํานวนหุนตามรายชื่อผูถือหุน ณ.วันประชุมผูถือหุนรวมกับหุนสามัญจาก การใชสิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 ครั้งสุดทายวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 ทั้ง 100 %) เปนจํานวน
เงิน 61,336,745.40 บาทคิดเปนรอยละ 112.21 ของกําไรสุทธิประจําป 2552  โดยบริษัทสามารถจายเงิน
ปนผลสวนที่เกินกําไรสุทธิประจําป 2552 จากสวนของกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนด

รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 และกําหนดจายเงนิปนผลในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
2553 โดย ตลาดหลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
 
 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม   เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม   
ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552  เปนทุนสํารอง
ตามกฏหมายจํานวน  3,000,000 บาท และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาทใหกับผูถือหุน 
รวมถึงผูที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 เปนหุนสามัญในวันที่ 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 และผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 เปนหุนสามัญใน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553  โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553  กําหนดจายปนผลในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

                                ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระ 

                 เลขานุการบริษัท ช้ีแจง ดังนี้ 

ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 
กําหนดไววา “ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูก
เลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 
 
             ในปนี้กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด  ที่จะพนจากตําแหนง  โดยใหมีผลในวันประชุมใหญสามัญ
ประจําปผู ถือหุนของบริษัทฯ ประจําป  2553  ไดแก 
 

-   นายประเดช     กิตติอิสรานนท    
-   นายพงษศักดิ์    ศิริคุปต   
-   นายภูมิชาย    หิรัญชัย 
    

               คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน 
ในชวงที่ผานมา  เห็นควรแตงตั้งบุคคลทั้ง 3 ทานเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทไดนําสงประวัติ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหผูถือหุนพิจารณา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว   
  
                ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระโดยขอ
ลงมติเปนรายบุคคล 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทโดยการพิจารณาเปนรายบุคคลแตงตั้งผูที่มีรายช่ือตอไปนี้เปนกรรมการ

ของบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
 1.) นายประเดช    กิตติอิสรานนท    

2.) นายพงษศักดิ์    ศิริคุปต    
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  3.) นายภูมิชาย    หิรัญชัย   
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พ.ศ. 2553 
 
              ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 

                 เลขานุการบริษัท ช้ีแจง ดังนี้ 

               ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง มีกิจกรรมที่ ที่ประชุมผูถือ
หุนพึงกระทํา ไดแก การพิจารณาคากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ  
                สําหรับป  2553 มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.  2553  เห็น
ควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2553 เทากับป 2552 ภายในวงเงินไมเกิน 3,900,000 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
 
 ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม   เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ 
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 เทากับป 2552 ในวงเงินไม

เกิน  3,900,000 บาท  
  
วาระที่ 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกําหนด    
  จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2553 
 

                                   ประธานไดขอใหประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2553 

 
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ที่ประชุมผูถือหุนตองเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี และไดพิจารณา
คาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการไดเห็นชอบใหเสนอ
เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจําป 2553ไดแก  

 น.ส.จินตนา  มหาวนิช    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 
 นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231 
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

และงบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป  2553  เปนจํานวน 900,000 บาท  ตํ่ากวาป 2552 ซึ่งเปนคา
สอบบัญชี จํานวน 924,000 บาท 
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                โดย ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 
ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกิน 900,000 บาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระที่ 7. พิจารณาอนมัุติการเพิ่มกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 
               ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทน
บริษัท  

                 เลขานุการบริษัท ช้ีแจง  ดังนี้   ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ได
แตงตั้งใหนายไพโรจน  ศิริรัตน ดํารงตําแหนงกรรมการ หากแตมติที่ประชุมไมไดอนุมัติใหนายไพโรจน ศิริรัตน มี
อํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทซึ่งเงื่อนไขตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 18 กําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือแทนเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2)คน ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท  

                                            เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานคณะกรรมการเห็นควรใหเพิ่มนายไพโรจน  ศิริรัตน เปนผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือแทนบริษัทอีก 1 คน 

 
                   หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 

                            มติท่ีประชุม      ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มนายไพโรจน  ศิริรัตน เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ                 
                                                         แทนบริษัทอีก 1 คน 
 

                      วาระที่ 9. พิจารณากิจการอื่นๆ  
                 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ 
หรือไม    
 
                    เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม  ประธานฯขอใหคุณประเดช   กิตติอิสรานนท  เรียนใหที่ประชุมทราบแผนการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัท ดังนี้ 
 
                    ในป 2553 บริษัท มีงานระหวางดําเนินการยกมาจากปกอนประมาณ 2,900 ลานบาท สวนใหญเปนงาน
ดานวิศวกรรมไฟฟา  สําหรับการรับงานในปนี้  จะมีงานกอสราง  balance of plant  (งานปรับปรุงพื้นที่โครงการ  งาน
กอสรางถนน  งานกอสรางสถานีไฟฟา ระบบไฟฟาใตดิน และ สายสงไฟฟาแรงสูง ) สําหรับโรงไฟฟาพลังงานลม 3 
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โครงการ ไดแก โครงการเขาคอ  โครงการหวยบง 1 และ หวยบง 2 มูลคารวม 3,563 ลานบาท  โดยจะเริ่มดําเนินการ
กอสรางในไตรมาส 3  ป 2553  สําหรับโครงการพลังงานลมที่ยื่นขอขายไฟฟาอีก 7 โครงการที่เหลืออยูระหวางรอการ
พิจารณารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตฯ  ซึ่งหากไดรับการอนุมัติ บริษัทจะดําเนินการกอสรางงาน balance of 
plant  ครั้งละ 2 โครงการ โดยกําหนดแผนการกอสรางหางกันครั้งละ  6 – 8 เดือน  เนื่องจากบริษัทตองจัดเตรียมความ
พรอมของ บุคคลากร และเงินทุนหมุนเวียน สําหรับงานแตละโครงการมีมูลคาประมาณ 1,200-1,500 ลานบาท 
                      
                     สําหรับแผนงานในชวงถัดไป บริษัทใหความสนใจศึกษาโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงาน
ทดแทน  เริ่มจากการใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งปจจุบันตนทุนของอุปกรณตํ่าลง ดังนั้นหากมีการเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมจะทําใหคุมคากับการลงทุน  ขณะนี้ บริษัทเตรียมยื่นขอเสนอขอขายไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย
ใหกับการไฟฟาฝายผลิต 1 โครงการกําลังการผลิต 30 เมกกะวัตต 
 
                       สวนแผนงานดานโรงงาน บริษัท คาดวาจะมีความชัดเจนในการลงทุนระบบ 3 G  ชวงปลายป  2553 ซึ่ง
จะสงผลใหป 2554 เปนปที่บริษัทมีการเติบโตคอนขางสูงทั้งจาก งานดานวิศวกรรมไฟฟา งานกอสรางเกี่ยวกับ
โครงการพลังงานลม และโครงการผลิตเสาโทรคมนาคม สําหรับระบบ 3 G   ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะมีผูใชสิทธิแปลง
สภาพ Demco-W1 และ Demco-W2  พอสมควร ซึ่งจะทําใหบริษัทมีความพรอมดานเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช
ดําเนินการในอนาคต  
 
                       นอกจากแผนการดําเนินงานขางตน คุณประเดช ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา ตนเอง จะเกษียณอายุใน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2554  อยางไรก็ตาม ขณะนี้ไดมอบหมายงานให คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต  คุณอาคม  มานะแกว และ
คุณไพโรจน  ศิริรัตน รองกรรมการผูจัดการและทีมงาน เปนผูบริหารบริษัทมาตั้งแต ไตรมาส 3 ป 2552 โดย ตนเอง
เปนที่ปรึกษาและกําหนดนโยบาย  ขอใหทานผูถือหุนมั่นใจ เนื่องจากรองกรรมการผูจัดการทุกทานเปนผูมีความรูและ
ประสบการณ ในฐานะผูรวมกอต้ังและรวมบริหารบริษัท มาตั้งแตตน  
 
                       เมื่อคุณประเดช เรียนใหที่ประชุมทราบเสร็จสิ้น และไมมีผูใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาว
ขอบคุณและประกาศปดการประชุม เมื่อเวลา 14.55 น 

               ลงช่ือ                     ประธานที่ประชุม 
                           (       นางประพีร   ปุยพันธวงศ         ) 
 
 
 

               ลงช่ือ                             ผูบันทึกการประชุม 
                            (              นายไพฑูรย   กําชัย          ) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 
จํานวน   16,968,550 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DEMCO-W2 จากการจายเงินปนผล 
 
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติการ

จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นเทากับ 58.98 
ลานบาท หรอื คิดเปนรอยละ 107.92 ของกําไรสุทธิเฉพาะบริษัทป 2552 ซึ่งสูงกวา รอยละ 50.00 เปนผลใหสิทธิของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”)  ดอยลงและเขาเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว (“ขอกําหนดสิทธิ”) 
โดยบริษัทจะตองปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ตามสูตรที่ระบุไว
ในขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.5.5 เพื่อรักษามูลคาแหงสิทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธไิมใหดอยคาลง  

ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.5.5 
เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 

ทั้งนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวาง
กาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย 

วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)  

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
    MP 

(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

Ratio 1  = Ratio 0 x MP 
                [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 
D คือ   เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน 
 R คือ   เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิตามงบเงินเฉพาะของ 

บรษิัทหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) มาคํานวณจากจํานวนหุน
ทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 

 

สิ่งที่สงมาดวย   2 
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จากผลการคํานวณการปรับสิทธิ   อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิของ DEMCO-W2 จะเปลี่ยนแปลง
ใหม เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได  1.019 หุนราคาการใชสิทธิใหม 2.552 บาท ตอหุน  
เปนผลใหจํานวนหุนเพิ่มขึ้น  ซึ่งจํานวนหุนที่เหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิ ครั้งสุดทาย (9 มิถุนายน 2553)มีไมพอ   

 
คณะกรรมการจึงขอจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน16,968,550 หุน มารองรับ

การใชสิทธิ DEMCO-W2 หลังการปรับสิทธิ เนื่องจากการจายเงินปนผล   
รายละเอียดหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ DEMCO-W2  เปนดังนี้ 
หุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ DEMCO-W2 เดิม จํานวน 43,516,000 หุน     (1) 
หุนสามัญที่ใชสิทธิ DEMCO-W2 ครั้งที่ 1 จํานวน    1,785,244 หุน     (2) 
หุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิครั้งที่ 1 (1)-(2) จํานวน  41,730,756 หุน     (3) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 ที่ยังไมไดใชสิทธิ 41,730,756 หนวย (4) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1หนวย ซื้อหุนสามัญได จํานวน                       1.019  หุน     (5) 
จํานวนหุนสามัญหลังจากการปรับสิทธิ (4)x(5)   42,523,640 หุน     (6) 
หุนสามัญที่ตองจัดสรรเพิ่มขึ้น (6)-(3) จํานวน            792,884 หุน 
  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดรับชําระ เปนดังนี้ 
หุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W2 ครั้งที่ 1จํานวน 41,730,756 หุน 
หุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน  16,968,550  หุน  
รวมหุนสามัญที่ยังไมไดรับชําระ (มูลคาหุนละ 1 บาท)  58,699,306 หุน 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
ตามที่เดิมบริษัทจดทะเบียนวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ จํานวน 48 ขอ หากแตยังไมครบถวน

เพียงพอในการที่บริษัทจะเปนผูลงทุนในกิจการผลิต และจําหนายสาธารณูปโภค เชนโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานในอนาคต เพื่อขยายธุรกิจใหบริษัทเติบโตอยางยั่งยืน  

 
รายละเอียดของวัตถุประสงคเดิม จํานวน 48 ขอ  ดังนี ้

 

 

สิ่งที่สงมาดวย   3 
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รายละเอียดของวัตถุประสงคท่ีขอเพ่ิม  จํานวน 11 ขอ 
(49)  ประกอบกิจการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา 
(50)  ประกอบกิจการเขารวมทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา 
(51) ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดิน เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามโครงการการผลิตและ 

จําหนายน้ําประปา 
(52) ประกอบกิจการใหบริการ การออกแบบ  ติดตั้ง ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ พัฒนา 

เปลี่ยนแปลง ซอมแซม ซึ่งวัสดุและอุปกรณและอะไหลตางๆ ที่ใชในการผลิตและจําหนายน้ําประปา รวมทั้ง
ออกแบบและกอสรางงานทางดานโครงการตางๆ ของระบบผลิตและจําหนายน้ําประปา รวมตลอดถึงการปรับ
พ้ืนที่บริเวณโครงการ 

(53) เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  รวมลงทุนกับบุคคล นิติ
บุคคล องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไมวาจะมีวัตถุประสงคเหมือนหรือ
แตกตางไปจากวัตถุประสงคบริษัทหรือไมก็ตาม 

(54) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจําหนายน้ําดื่มและเครื่องดื่ม 
(55) ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน และอุปกรณ

ประกอบ และอะไหล 
(56) ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายยุทโธปกรณทางทหาร 
(57) ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายรถยนตที่ใชในกิจการทหารและอุปกรณรถยนต

และอะไหลรถยนต 
(58) ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายยุทธภัณฑทางทหาร 
(59) ทําการซื้อขาย ขายฝาก โอน ใหยืม ใหเชา ใหเชาชวง จํานอง จํานํา กอภาระผูกพันใดๆ  แลกเปลี่ยน 

และจําหนายสิทธิหรือทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย ไดแก เครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องทุนแรง เครื่องมือกล
ตางๆ รถจักรยานยนต รถยนต เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะตาง ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งทรัพยสินใด ๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น โดยประการอื่น 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2553 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 เชนเดยีวกับขอ 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 ข.)  ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติ
บุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 

สิ่งที่สงมาดวย   4 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) 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. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติ
บุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

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 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
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• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

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

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  8) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันจันทรที่ 22  มีนาคม  2553 หรือกอน 
        เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให  
        ทันเวลาเริ่มประชุม 
 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบ
ฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่
เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะ
ใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 
พฤษภาคม  2553   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  6 ) 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

4.1   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 4.2   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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(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 

 4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่น  ๆ  ซึ่ งมีกฎหมาย  หรือขอบั งคับบริษัทกํ าหนดไวแตกต างจากกรณีปกติ  มติของ 
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุน
ในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็
ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.4   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
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รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือหุน

อาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

  
1.     พลเอกเธียร  ชนไมตรี 
        อายุ     79  ป 
        ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ     69 ป 
       ที่อยู     28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  

 3.    คุณไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ 62 ป 
           ที่อยู  188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

  
4.    คุณภาษิตา   กิจยโภค 

                       อายุ 49  ป 
           ที่อยู   88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สงมาดวย   5 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

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

โทร. 02-959-5811-5   แฟกซ. 02-959-6738 
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                                                                    แบบหนังสือมอบฉันทะ                                   
 

  (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 1/2553ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สาํนักงานบริษัท 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. 1/2010 to be held on Thursday May 27, 2010, 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. 
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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  2553  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2010. 

 (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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน   16,968,550 หุน เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ DEMCO-W2 จากการจายเงินปนผล 

Agenda 2 Consideration to allocate the remaining shares from the exercise DEMCO-W1, of 16,968,550 shares, to support the 
adjustment of rights DEMCO-W2 from the dividends. 

 (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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 
Agenda 3 Consideration resolved to increase the business objectives of the original 48 items to 59 items  

 (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  พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ใหสอดคลองกับการเพิ่มวัตถุประสงค 
Agenda 4 Consideration on the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the company to increase the business  

objectives. 

  (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  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 5 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 
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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 1/2553 ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที ่ 59 หมู 1 
ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี 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. 1/2010 to be held on Thursday 27 May 2010, 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 



 

   2

□ 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  2553  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2010. 

 (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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน   16,968,550 หุน เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ DEMCO-W2 จากการจายเงินปนผล 

Agenda 2 Consideration to allocate the remaining shares from the exercise DEMCO-W1, of 16,968,550 shares, to support the 
adjustment of rights DEMCO-W2 from the dividends. 

 (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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 
Agenda 3 Consideration resolved to increase the business objectives of the original 48 items to 59 items  

 (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  พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ใหสอดคลองกับการเพิ่มวัตถุประสงค 
Agenda 4 Consideration on the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the company to increase the business  

objectives. 

  (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  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 5 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 
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(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. 

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.    

 


