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เอกสารการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
 

ครั้งที่ 1 / 2550 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2550 เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

โทรศัพท 02-959-5811-5  แฟกซ 02-959-5824-5 , 02-959-6733 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
       วันที่  11  กันยายน  2550 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
  3. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

4. เอกสารหลักฐานเพื่อใชแสดงตนของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุม  
5. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
6. แผนที่ต้ังสํานักงานของบริษัท 

   
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
1/2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  
 ความเห็นคณะกรรมการ:  
 คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดบันทึกเนื้อหา
สาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 

113,923,150 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจด
ทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามที่จะไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาในวาระที่ 4 (2) เพื่อระดมทุนมาใชเปนทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ (3) 
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถ
เปลี่ยนมือไดซึ่งไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลง
สภาพจากการจายหุนปนผล ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 คณะกรรมการเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 328,923,150  บาท   (สามรอยยี่สิบแปดลานเกาแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งรอยหาสิบบาท) 
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 แบงออกเปน : 328,923,150 หุน   (สามรอยยี่สิบแปดลานเกาแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 328,923,150 หุน   (สามรอยยี่สิบแปดลานเกาแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี- 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่
จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 

มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 
คณะกรรมการเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.2777777778 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ

ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 12.00 น  โดยจายเปนหุนสามัญ
และเงินสดดังตอไปนี้ 

ก จายเปนหุนปนผลใหอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงิน
ปนผล 0.25 บาทตอหุนโดยคํานวณมูลคาหุนจากราคาพารหุนละ 1 บาท เศษของหุน
ต้ังแต 0.5 หุนขึ้นไป ใหปดเปน 1 หุน เศษต่ํากวา 0.5 หุนใหตัดทิ้ง 

ข จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0277777778 บาท 
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาการจายปนผลระหวางกาลเปน
หุนสามัญและเงินสดตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและปองกันไมใหบริษัทเกิด
ปญหาทางดานกระแสเงินสด ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 คณะกรรมการเสนอใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

ก จัดสรรหุนจํานวน 52,797,150 หุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
ข จัดสรรหุนจํานวน 60,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยให

คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกําหนดมีอํานาจกําหนดราคาขาย  และวันเวลา
จองซื้อและชําระเงินคาหุนและเงื่อนไขอื่นๆตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาขายจะตองไม
ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทยอนหลังไมนอย
กวา 7 วันทําการแตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่เสนอขาย 

ค จัดสรรหุนจํานวน 1,126,000 เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซึ่งไดจัดสรรใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการ
จายหุนปนผล 
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 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาการจัดสรรหุน ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ เปนการจัดสรรตามวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุน
ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
บริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนตั้งแต

วันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 
 

จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทาน
ใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ 
และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 มาที่ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 
1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือมอบหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอม
เอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 4 แกประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                                      
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

    ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่  

    บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน  
 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของ 

    บริษัทฯ ได ต้ังแตวันที่  18  กันยายน  2550 
3. บริษัทจัดรถรับสงผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดที่ปมน้ํามันเอสโซ  ตลาดรังสิต      
   กําหนดเดินทาง  12.00  น.     และ  13.00  น. 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 

 
ผูถือหุนมาดวยตนเอง  จํานวน 30 ทาน ผูรับมอบฉันทะ จํานวน 27 ทาน  รวมเปนจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 57 

ทาน เทากับ 157,450,257 หุน คิดเปนสิทธิออกเสียงลงคะแนน รอยละ 74.98 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ   นางประพีร  ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
จึงไดเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 และไดแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 
 1. พลเอกเธียร  ชนไมตรี  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 3. นางมณี  จารุมนัส   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 4. นายประเดช  กิตติอิสรานนท  กรรมการผูจัดการ 
 5. นายสุวัฒน  จรดล   กรรมการ 
 6. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต  กรรมการ 
 7. นายภูมิชาย  หิรัญชัย  กรรมการ 
 8. นายอาคม  มานะแกว  กรรมการ 
 9. นายไพฑูรย  กําชัย   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

และนางประพีร  ปุยพันธวงศ กลาวแนะนําผูที่มารวมประชุมในครั้งนี้ดวย ไดแก 
 1. นางสาวเชาวรัตน  สุดโส 
 2. นางสาวนิสา  ยิ้มยอง 

ตัวแทนจาก สํานักงานสอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
 
 1. นางยอดฤดี  สันตติกุล 
  ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพยเอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) 
 
 กอนเขาสูระเบียบการประชุม ประธานฯ ไดช้ีแจงหลักเกณฑการออกเสียงในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะใหผู
ถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนน ไดลงคะแนนในหองประชุม ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  
 
 โดยขอให นายไพฑูรย กําชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการและเลขานุการคณะกรรมการ เปนผูช้ีแจงรายละเอียด
ของขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี 
 2. ในแตละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนที่ยังไมออกเสียง ซึ่งจะมีบัตรลงคะแนนอยู ได
ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ จะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง และถือวาคะแนนที่เหลือเปนคะแนนที่เห็นดวย หากผูถือหุนลงคะแนนไมเต็มจํานวน จํานวนเสียงที่
เหลือ จะถือวางดออกเสียง 

สิ่งที่สงมาดวย   1 
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 3. เมื่อผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแลว เจาหนาที่จะประกาศใหที่ประชุมทราบคะแนนเสียง  
และเพื่อความโปรงใส จะไดแสดงจํานวนคะแนนของผูถือหุนและจํานวนเสียงทั้งหมดของระเบียบวาระนั้นๆ ที่
หนาจอของหองประชุมดวย ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถวนแลว ประธานฯ จะไดแจงสรุปมติของระเบียบวาระนั้นๆ ตาม
คะแนนเสียงสุดทายตอไป 
 4. ในกรณีที่ผูถือหุนที่มีบัตรลงคะแนน จะไมอยูในหองประชุมในระหวางการประชุมระเบียบวาระ
ใด และตองการรักษาสิทธใินการออกเสียงลงคะแนนของทานในระเบียบวาระนั้นๆ ขอใหลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบใหกับเจาหนาที่ที่หนาประตูดวย เพื่อเจาหนาที่จะไดนํามาลงคะแนนให เมื่อ
ถึงระเบียบวาระนั้นๆ 
 5. ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถาม 
ขอใหยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมกอนดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อ
ใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามตอไป 
 
 เมื่อแจงวิธีออกเสียงแลว ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่  
                             27 ตุลาคม 2549 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสงใหแกผูถือหุน โดยเปนสิ่งที่สงมาดวย 1 ในชุด
หนังสือเชิญประชุม จึงขอใหที่ประชุมซักถาม และรับรองรายงานการประชุมนี้ 
 
 เมื่อไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนไดมีการลงคะแนนตามวิธีที่ไดแจงไวขางตน 
 

หลังจากการนับคะแนนไดเสร็จสิ้นแลว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมีเสียงที่
เห็นดวยจํานวน 157,450,257 เสียง  คิดเปนรอยละ 74.98  มีเสียงที่ไมเห็นดวย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0  และงดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0  จึงสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 

ตุลาคม 2549 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2549 รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบ  
                              การเงินประจําป 2549 

ประธานฯ  ไดขอใหนายประเดช  กิตติอิสรานนท   กรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงาน 
ซึ่งนายประเดช กิตติอิสรานนท  ไดรายงานวาผลการดําเนินงานโดยละเอียดตามขอมูลบริษัทฯ และงบการเงินมีอยู
ในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทฯ ไดสงใหผูถือหุนแลว  ทั้งยังไดนําเสนอเกี่ยวกับแผนงานประจําป 2550 ดงัตอไปนี้ 

1. บริษัทตั้งเปาขยายการทํางานเขาสูชองทางการตลาดใหมๆ ไดแก 
- งานผลิตและขายเสาโครงเหล็ก สําหรับงานสายสงแรงสูง ตามศักยภาพที่บริษัทขยายกําลัง   
   การผลิตของโรงงาน จาก 6,000 ตันตอป เปน 12,000 ตันตอป  
- งานกอสรางสายสงเสาโครงเหล็ก ซึ่งบริษัทมีผลงานกอสรางสายสงระดับ 230 เควี และจะ 
   ขยายงานเขาสูงานสายสงระดับ 500 เควี 
-  งานระบบไฟฟาและเครื่องกลซึ่งเริ่มมีอัตราการเติบโตจากการรับงานจากโรงงาน 
   อุตสาหกรรมและโรงไฟฟาตางๆ 
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2. บริษัทตั้งเปาการเติบโตดานรายได ประมาณ 40-50% ในป 2550 และ 10-20% ในป 2551 
3. บริษัทมี backlog ในมือที่จะปดงานในป 2550 ประมาณ 1,680 ลานบาท ต้ังเปาหมายเพิ่มงานขาย 100 ลาน
บาท   งานผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี 120-150 ลานบาท  งานสถานีไฟฟา 100 ลานบาท งานสายสง EGAT  100 
ลานบาท  รวมแลวต้ังเปาไวประมาณ 2,100 ลานบาท โดยคาดวาคาใชจายขายบริหารจะเพิ่มขึ้น 20% 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งไมมีผูซักถาม 
 
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดขอให พลเอกเธียร ชนไมตรี ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบไดรายงาน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณางบการเงินและเปดเผยขอมูลในป 2549 ซึ่งพลเอกเธียร ชนไมตรี ไดรายงานวาในรอบป 
2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบวาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น  4 ครั้ง และไดรายงานผลการประชุม
ทุกครั้งใหคณะกรรมการบริษัททราบอยูเปนประจํา และอยางตอเนื่อง และในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงิน และการเปดเผย
ขอมูลนั้น มีดังนี้ 
 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป รวมกับผูบริหารและผูสอบบัญชี คือ โดยให

คําแนะนําและขอคิดเห็นเพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกตอง เช่ือถือได และเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 
2. พิจารณาและสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัท กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่

อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองครบถวนโดยไดแสดงความเห็นวา รายการดังกลาว
ไดดําเนินการอยางสมเหตุสมผล และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน 

 
ในป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ เต็มกําลังสติปญญา ดวย

ความรู ความสามารถและความเปนอิสระ ตลอดจนไดใหความเห็นตางๆ แกทุกฝายอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน
ตอบริษัท ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางเหมาะสมแลว 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด  
 
ปรากฏวาไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
 
หลังจากการนับคะแนนไดเสร็จสิ้นแลว ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมีเสียงที่

เห็นดวยจํานวน 157,450,257 เสียง  คิดเปนรอยละ 74.98  มีเสียงที่ไมเห็นดวย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0  และงดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0  สรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานป 2549 และอนุมัติงบการเงินประจําป 2549 

ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 3     พิจารณาจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2549 

ประธานฯ ไดช้ีแจงวา จากผลการดําเนินงานในป 2549 และงบการเงินป 2549 ตามที่ไดนําเสนอในระเบียบ
วาระที่ 2 แลวนั้น บริษัทขอจัดสรรกําไรสํารองตามกฎหมายจํานวน 5.1 ลานบาท โดยเสนอจายเงินปนผลจากกําไร
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ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาทตอหุน เปนเงินปนผลจาย 21.0 ลานบาท ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ที่
กําหนดวาจะจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว ซึ่ง
ในการนี้บริษัทคํานวณจากผลกําไรที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3, 4 ป 2549 ตามที่ไดแจงไวในหนังสือช้ีชวน ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ในชุดหนังสือเชิญประชุม 

ทั้งนี้ บริษัทจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 
2550 

อนึ่ง ประธานฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2549 ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลกําไร ไตรมาส 1, 2  ป 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.30 บาทตอหุน 
ซึ่งไดจายไปเรียบรอยแลว  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ดังนั้น ป 2549 บริษัทจายเงินปนผลทั้งสิ้น 0.40 บาทตอหุน  

 
-ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจายเงินปนผลประจําป 2549 ปรากฏวาไมมี

คําถาม ประธานฯ  จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
 
หลังจากการนับคะแนนไดเสร็จสิ้นแลว  ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ  

มีเสียงที่เห็นดวยจํานวน 157,450,257 เสียง  คิดเปนรอยละ 74.98  มีเสียงที่ไมเห็นดวย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0  และ
งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0   จึงสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสํารองตามกฎหมายจํานวน 5.1 ลานบาท และ

อนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ 6 เดือนหลังของป 2549 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน โดยจะจายใน
วันที่ 30 เมษายน 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. นอกจากนี้ ผูถือหุนมีมติรับทราบการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลกําไรไตรมาส 1, 2 ป 2549 อัตรา 0.30 บาทตอหุน ซึ่งไดจายไปเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2549 

 
ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออก 

ประธานฯ ช้ีแจงวา ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการของ
บริษัท จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และในปแรกกรรมการจะตอง
ออกโดยวิธีจับฉลาก ซึ่งไดกระทําในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 
ปรากฏมีผูพนตําแหนง 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายประเดช  กิตติอิสรานนท 
2. นายภูมิชาย  หิรัญชัย 
3. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต 
ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา คณะกรรมการไดมีการประชุม เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเพื่อ

ทดแทนกรรมการที่ออก โดยไดพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ องคประกอบของคณะกรรมการใน
ภาพรวม และผลงานในป 2549 เพื่อประโยชนสูงสุดตอการกํากับดูแลกิจการ จึงไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่
พนจากตําแหนง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ทาน 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ในชุดหนังสือเชิญประชุม  

 
ทั้งนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่ 4 เมษายน 2550 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมตามรายชื่อกรรมการแตละคน วาจะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนอยางไร ซึ่ง

ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว  ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะเปนดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อกรรมการ เห็นดวย (เสียง) ไมเห็นดวย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) 
1 นายประเดช  กิตติอิสรานนท 157,450,257 0 0 
2 นายภูมิชาย  หิรัญชัย 157,450,257 0 0 
3 นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต 157,450,257 0 0 

 
จึงสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง ในตําแหนงเดิม  โดยมีผลต้ังแตวันที่ 4 เมษายน 2550 ตามรายชื่อตอไปน้ี 

 (1) นายประเดช  กิตติอิสรานนท กรรมการ 
 (2) นายภูมิชาย  หิรัญชัย  กรรมการ 
 (3) นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต  กรรมการ 
 

ระเบียบวาระที่ 5        พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 ประธานฯ ไดขอใหพลเอกเธียร ชนไมตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา
การพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ ไดคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และผลการดําเนินงาน
ของบริษัท เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบประจําป 2550 โดยเพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 600,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําป 2550 จํานวน 2,880,000 บาท 
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

 
หลังจากการนับคะแนนไดเสร็จสิ้นแลว   ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมีเสียง

ที่เห็นดวยจํานวน 157,450,257 เสียง  คิดเปนรอยละ 74.98  มีเสียงที่ไมเห็นดวย  
0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0  และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0   จึงสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550 จํานวน 2,880,000 บาท 
  โดยใหมีผลนับแตวันที่ผูถือหุนมีมติอนุมัติ จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปนอยางอื่น 
 
ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
 ประธานฯ   ขอใหพลเอกเธียร ชนไมตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็น เกี่ยวกับการ
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นวา เพื่อความตอเนื่องใน
การประสานงานและตรวจสอบบัญชี   สมควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทเดิม  ไดแก  บริษัท เอส เค แอคเคานแตนท 
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เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีตามที่มีคุณสมบัติและรายชื่อเปนที่รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก 
 นายสมชาย  คุรุจิตโกศล  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 
โดยมีคาตอบแทนสําหรับการสอบทานงบไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจําป 2550 ของบริษัท จํานวน 
660,000 บาท ลดลงจากปกอน 100,000 บาท เนื่องจากบริษัทไมตองจัดทํางบการเงินรวม เพราะบริษัทถอนการลงทุน
จากบริษัทยอย ไดแก บริษัท อาลีคาตุน (ประเทศไทย) จํากัด  
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

 
หลังจากการนับคะแนนไดเสร็จสิ้นแลว   ผลจากการนับคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ มี

เสียงที่เห็นดวยจํานวน 157,450,257 เสียง  คิดเปนรอยละ 74.98  มีเสียงที่ไมเห็นดวย  
0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0  และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0  จึงสรุปเปนมติที่ประชุม ดังนี้ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบจก.เอส เค แอคเคานแตนท  

เซอรวิสเซส ไดแก   
   นายสมชาย  คุรุจิตโกศล  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 

     นายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
     นางสาว วรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 
 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนป 2550 ในอัตรา 660,000 บาท 
  

เมื่อไมมีคําถาม หรือขอเสนอแนะใดๆ จากผูถือหุนอีกแลว ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุน  ผูรับมอบ
ฉันทะ  ตัวแทนผูสอบบัญชี  ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน ที่มารวมประชุม และขอปดการประชุมเพียงเทานี้ 
 
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

                                                                                     ประธานที่ประชุม 
                                                                                      ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 
 

                                                                                           ผูบันทึกการประชุม 
               ( นายไพฑูรย  กําชัย )   
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     (F53-4)                                                        แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 22 สิงหาคม 2550 
 

 ขาพเจาบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

 
 1.   การเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 215,000,000 บาท (ทุน
ชําระแลว 211,188,600 บาท) เปน 328,923,150 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 113,923,150 บาท (สําหรับหุนปนผล 
ผูลงทุนเฉพาะเจาะจงและรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 
113,923,150 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.   การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 113,923,150 บาท มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท รวม 113,923,150 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 2.1  รายละเอียดการจัดสรร 
จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน ราคาขาย วัน เวลาจองซื้อ  หมายเหตุ 
 (หุน)  (เดิม:ใหม)  ตอหุน และชําระเงิน 
    (บาท) คาหุน 
ผูถือหุนเดิม 52,797,150 4:1 1 ภายในระยะเวลา  วันปดสมุดทะเบียน 
 (หุนปนผล)    1 เดือนนับจากวัน พักการโอนหุน 
     ประชุมผูถือหุน 4 ตุลาคม 2550 
 
ผูลงทุนเฉพาะ 60,000,000 - ไมตํ่ากวา ใหคณะกรรมการ ราคาตลาดคํานวณจาก 
เจาะจง   รอยละเกาสิบ บริษัทหรือผูที่กรรม ราคาปดถัวเฉลี่ยถวง 
   ของราคา การมอบหมายเปน น้ําหนักของหุนของ 
   ตลาด ผูกําหนด บริษัทยอนหลัง 7-15
     วันทําการติดตอกันกอน
     วันที่เสนอขาย 
รองรับการ 1,126,000 - - - - 
ปรับสิทธิของ 
ใบสําคัญแสดง 
สิทธ ิ
 2.2 การดําเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุน 
 กรณีมีเศษของหุนจากการคํานวณจายหุนปนผล เศษหุนตั้งแต 0.50 หุนขึ้นไปใหปดเปน 1 หุน เศษต่ํา
กวา 0.50 หุนใหตัดทิ้ง  

สิ่งที่สงมาดวย   2 
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 3.   กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยกําหนดวันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 12.00 
น. จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 
 
 4.  การขออนุญาตจัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 
  ไมมี 
 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน  
 5.1 เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 5.2 เพื่อรองรับ การขยายศักยภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
 
6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

            6.1        เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
6.2 เพิ่มความสามารถในการขยายตลาดและขยายศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 
6.3 เสริมสรางโครงสรางเงินทุน 

    
7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมี
เหตุจําเปนอื่นใด  

 
7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวดผลประกอบการ

หลังจากไตรมาส 2 เปนตนไป 
 
7.3 อื่นๆ 

 ไมมี  
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ จัดสรรหุน
เพิ่มทุน 

  ไมมี 
 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติเรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 22 สิงหาคม 2550 
วันที่แจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 22 สิงหาคม 2550 
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน  6 กันยายน  2550 
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน 26 กันยายน 2550 
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วันแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 27 กันยายน 2550 
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผลและเงินปนผล 4 ตุลาคม 2550 

 
 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 

                              

 

                        (นายไพฑูรย กําชัย)  
                 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

      ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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                                                       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 
1/2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 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 Extraordinary Ordinary shareholders 
Meeting No. 1/2007 on 26 September 2007 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สงมาดวย   3 
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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 1/2550 ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 
 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. 1/2007 to be held on Wednesday 26 September 2007, 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting of the year 2007. 

 (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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 113,923,150 หุน มูลคาหุน
ละ 1 บาท 

Agenda 2 Consideration on the increase of the registered capital by Baht 113,923,150, 
by  issuing new 113,923,150 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 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 3 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 toconsider 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  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 

Agenda 4 Consideration on the declaration of interim dividend from the performance of the company during 1 January to 30 
June 2007  

 (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 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
Agenda 5 Consideration on the allotment of 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 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 6 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. 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.    
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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 1/2550 ใน วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 
 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. 1/2007 to be held on Wednesday 26 September 2007, 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:  
 
  มอบฉันทะตํามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote 
  
  มอบฉันทะบางสวนคือ 
   Authorize partial shares as follows 

□ 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 

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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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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Ordinary Shareholders Meeting of the year 2007. 

 (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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 113,923,150 หุน มูลคาหุน

ละ 1 บาท 
Agenda 2 Consideration on the increase of the registered capital by Baht 113,923,150, by issuing new 113,923,150 ordinary shares

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 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda 3 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 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการของบริษัทตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 

Agenda 4 Consideration on the declaration of interim dividend from the performance of the company during 1 January to 30 
June 2007  

 (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 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
Agenda 5 Consideration on the allotment of 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:  
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   เห็นดวย  ..…............... เสียง   ไมเห็นดวย    …............... เสียง  งดออกเสียง …………. เสียง 
      Approve ……………… votes  Disapprove ……………. votes Abstain ……………… votes 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 6 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. 

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.    
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท 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 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 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. 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 3 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
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• 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) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันอังคารที่ 25  กันยายน 2550 หรือกอน
เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให
ทันเวลาเริ่มประชุม 

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

 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพุธที่ 26 
กันยายน 2550   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  6 ) 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  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 
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 2.   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  26/27 

 

                                          รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะผูถือหุน 
                         

1.    พลเอกเธียร ชนไมตรี 
       อายุ     75 ป 
       ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ     63 ป 
       ที่อยู  28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  
3.   คุณสุนทริกา   เกาฏีระ 
      อายุ     53 ป 
      ที่อยู    259/112  ซอยปรีดีพนมยงค 15  ถนนสุขุมวิท  71  แขวงพระโขนง   เขตวัฒนา    กรุงเทพฯ      
            10110 
  
ทั้งนี้กรรมการอิสระมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 4  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ระหวางกาล และการพิจารณาวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
 

 
 

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

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