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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2551  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

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

นางประพีร   ปุยพนัธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มา
ดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  63 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 
190,924,325 หุน คิดเปนรอยละ 71.50 ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี ้
1.    พลเอกเธียร   ชนไมตร ี          กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุนทริกา   เกาฏีระ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายประเดช   กิตติอิสรานนท   กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
5.  นายสุวัฒน จรดล          กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
6. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายภูมชิาย  หรัิญชัย          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพฑูรย   กําชัย          เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียง
อยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการ
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 
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(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
ได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดย
จะมีการสอบถามความเหน็ทลีะครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เหน็ดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือหุน
มอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชอง
เดียวเทานั้น  

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

และเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการประชุม  การนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะเรียก 
เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงกอน  สําหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็น
ดวยจะเรียกเก็บเมื่อจบสิ้นการประชุม 

 เมื่อเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวิธีการออกเสียงแลว  ประธานฯ จึงดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
  
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซ่ึงบริษัท

ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับในหนังสือเชิญประชุมแลว   
 คุณฮั้งใช   อัคควัสกุล    อาสาพิทักษสิทธิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

กลาวขอบคุณบริษัทที่บันทกึรายงานการประชุมไดอยางครบถวน  ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับผูถือ
หุนที่ไมไดเขารวมประชุม 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามประธานฯ จึงขอมติที่ประชุม 
 

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

ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวตัถุประสงคในการเพิ่มทุนตอที่
ประชุม  

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 44,362,950 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค 
2 ประการ คือ  

(1)     เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามที่จะไดเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาในวาระที่ 4   
(2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 

(“DEMCO-W1”) ชนิดระบช่ืุอผูถือและเปลี่ยนมือได เนือ่งจากการปรบัสิทธิแปลงสภาพจากการจาย
หุนปนผลในครั้งนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน
เสียงเห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา และขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทนุตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนกจ็ําเปนทีจ่ะตองแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี ้
 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 402,286,100 บาท (ส่ีรอยสองลานสองแสนแปดหมืน่หก

พันหนึ่งรอยบาท) 
แบงออกเปน : 402,286,100 หุน (ส่ีรอยสองลานสองแสนแปดหมื่น

หกพันหนึ่งรอยหุน) 
มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 
โดยแบงออกเปน 
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หุนสามัญ : 402,286,100 หุน (ส่ีรอยสองลานสองแสนแปดหมื่น
หกพันหนึ่งรอยหุน) 

หุนบุริมสิทธิ : 0 หุน   -ไมมี- ” 
 
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไขหนังสือบริคณห

สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชมุวา วาระนีจ้ะตองไดรับอนุมัติดวย
คะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

ประธานขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ให 
                      สอดคลองกับการเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
กอนเขาระเบยีบวาระที่  4  เลขานุการคณะกรรมการไดแจงใหที่ประชมุทราบวาเนื่องจากมี

ผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จึงของปรับจํานวนเสียงผูเขาประชุม เปน 191,286,250 หุน คิด
เปนรอยละ 71.64  ตั้งแตวาระที่ 4 เปนตนไป 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551  
 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา  บริษัทมีผลกําไรจากผลประกอบการงวดครึ่งปแรก 
คณะกรรมการจึงเห็นควรใหจายเงินปนผลระหวางกาล และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการ
ช้ีแจงรายละเอียดการจายปนผลระหวางกาลตอที่ประชุม   

เลขานุการฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาผลประกอบการของบริษัทครึ่งปแรก  มีกําไร 
148.479 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางขยายธุรกิจ มีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินงาน ดังนั้นเพื่อไมใหเปนภาระดานกระแสเงินสดแกบริษัทมากเกินไป คณะกรรมการ
จึงเสนอใหจายปนผลระหวางกาล เปน 2  สวน  คือ 

ก. จายเปนหุนปนผลใหอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงนิปนผล 0.125 บาทตอหุนโดยคํานวณมูลคาหุนจากราคาพารหุนละ 
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1 บาท เศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายการ
จายเปนหุนปนผล 

ข. จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
รวมเปนการจายปนผลในอตัราหุนละ 0.225 บาท  การจายปนผลในครั้งนี้คิดเปนอตัรารอย

ละ 40.46 ซ่ึงจะสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วนัที่ 25 กนัยายน 2551 เวลา 12.00 น.  และกําหนด
จายในวนัที่ 2 ตุลาคม  2551 

ทั้งนี้ประธานไดช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพิ่มเติมวา  แมการจายเงินปนผลระหวางกาลจะ
เปนอํานาจของคณะกรรมการ แตเนื่องจากคณะกรรมการเห็นวาควรจายเงินปนผลระหวางกาลเปน
เงินสดและเปนหุน ซ่ึงคณะกรรมการไมมีอํานาจในการอนุมัติการจายหุนปนผล จึงตองนําเสนอ
เร่ืองการจายเงนิปนผลระหวางกาลทั้งหมดตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติ  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพจิารณา 
คุณฮั้งใช   อัคควัสกุล    อาสาพิทักษสิทธิ ไดสอบถามวา กําไรที่นํามาจายเงินปนผลนี้เปน

กําไรจากผลการดําเนินงานหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
คุณประเดช  กติติอิสรานนท  กรรมการผูจัดการ  ตอบวา  เปนกําไรจากผลการดําเนินงาน 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถาม ประธานจึงขอมติที่ประชุม 
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายปนผลระหวางกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน     
 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชมุไดอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุนปนผลแลว 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุนเพิม่ทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอตามวัตถุประสงคของ
การเพิ่มทุน  ดงัตอไปนี ้

ก. จัดสรรหุนจํานวน 33,378,200 หุน  เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  ในกรณีที่มีหุน
เหลือจากการจายปนผล ใหจดัสรรหุนที่เหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามขอ ข. 

ข. จัดสรรหุนจํานวน 10,984,750 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมอืได เนื่องจาก
การปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจายหุนปนผล 
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ประธานขอมติประชุม 
 

มติท่ีประชุม       ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทนุใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
                        เสนอ  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 -ไมม-ี 
 

ประธานฯ  สอบถามผูเขารวมประชุมวามทีานใดจะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม 
 
คุณฮั้งใช   อัคควัสกุล       
  : จากปญหาดานการเมือง และปญหาดานเศรษฐกิจในขณะนี ้    บริษทัมีการ
เตรียมการอยางไรที่จะรับมือกับปญหาดังกลาว 

 กรรมการผูจัดการ 
  :   บริษัทฯ ไดติดตามขอมูลขาวสารและประเมินถึงปจจยัที่อาจจะกระทบกับ

การดําเนินธุรกิจ จากนั้นไดมีการวางแผนในการทํางานเพื่อลดผลกระทบดังกลาว   เชน  
ภาวะที่ตนทนุวัตถุดิบสูงขึ้น  บริษัทจะทําการสั่งซื้อวัตถุดิบไวลวงหนาทั้งโครงการ  
สําหรับปญหาการเมืองจะสงผลกระทบกับบริษัทไมมากนักเพราะธุรกิจของบริษัท
เกี่ยวของกับสาธารณูปโภคซึ่งรัฐบาลตองลงทุนเพิ่มใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชนผูบริโภค  

   
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร  
 :    อยากทราบความคืบหนาในการเขาจดทะเบียนในตลาด SET  
เลขานุการคณะกรรมการ 
 : ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแจงใหบริษัททราบวาคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยอยูระหวางพิจารณาหลักเกณฑการจดทะเบียนสําหรับบริษทัที่จะไดรับสิทธิ
เชนเดยีวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET ซ่ึงจะลดภาษีจาก 30 % เหลือ 25 % ในวงเงนิ
กําไรไมเกนิ 300 ลานบาท  อยางไรก็ตามบริษัทไดแจงใหทางตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
หารือกับกรมสรรพากรกอน ซ่ึงขณะนีท้างตลาดฯกําลังดําเนินการและคาดวาจะทราบผล
ภายในเดือนตลุาคมนี้ และเมื่อไดรับความชัดเจนจากทางตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว  
บริษัทจะพจิารณาตัดสินใจอีกครั้ง 
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คุณมานิตย  เจริญชีวินทร 
 :  ทราบวาปจจุบันบริษัทมีรายไดจากการขายวัสดุ   อยากทราบวาบริษทัมีหนา
ราน และมีการโฆษณาผานสือ่หรือไม 

 กรรมการผูจัดการ 
 : บริษัทมีรานคา 1 แหงตั้งอยูที่หนาสํานกังาน การทําตลาดเนนใหพนักงาน
ขายติดตอตรงไปยังกลุมที่เกีย่วของ เชน บริษัทผูรับเหมา   และการไฟฟาเขตตาง ๆ  
 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร 
 :   ความคืบหนาโครงการกังหันลมที่ลงนาม เอ็ม โอ ยู กบัซัสเทนเอเบิล เอ็นเน
ยี่ ที่จังหวัดเพชรบูรณ    

  กรรมการผูจัดการ 
 :   ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการสํารวจออกแบบโครงการ 
 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร 
 : ความคืบหนาการเขาไปลงทุนใน บจก.เจพีเอ็มฯ และเปาหมายการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อไร 
เลขานุการคณะกรรมการ 
 :  ปจจุบันบจก.เจพีเอ็มฯ ไดมีการเสนอราคาภาชนะรบัแรงดันใหลูกคาบาง
แลว แตยังไมมีการตอบรับ เนื่องจากมีบางโครงการชะลอการลงทุน สาเหตุมาจากภาวะ
เศรษฐกิจ และปจจัยการเมือง  ทําใหรายไดของบริษัทอาจไมเปนไปตามที่คาดการณไว 
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูที่เขารวมประชุมทุกคน 

และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น. 
 
                

 ลงชื่อ         ประธานที่ประชุม 
                             (    นางประพีร ปุยพนัธวงศ    ) 
 

                 ลงชื่อ              ผูบันทึกการประชุม 
                                     (      นายไพฑูรย   กําชัย   ) 


