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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
       วันที่  22  มิถุนายน  2553 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2553 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
 2. รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4   
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหลักทรัพยเพื่อเสนอขายตอกรรมการและพนักงานDEMCO-

ESOP#2  
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
  5. เอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 

6. ประวัติ กรรมการตรวจสอบที่จะเปนผูรับมอบฉันทะ 
7. แผนที่ต้ังสํานักงานของบริษัท 

  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
2/2553 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้   

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 

ไดบันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนและไดนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว ที่
ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 451,935,207 บาท เปน 435,461,843 บาท โดยตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวา เนื่องจากหุนจํานวน 16,473,364 หุน เปนหุนที่
จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ DEMCO-W1 และDEMCO-W2 ซึ่งหมดอายุ
แลว จึงไมจําเปนตองมีหุนไวรองรับการใชสิทธิตอไป ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนตามที่คณะกรรมการ
เสนอ  
 

วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน   ดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 435,461,843  บาท   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามบาท) 
 แบงออกเปน : 435,461,843 หุน   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
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 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 435,461,843 หุน   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี ” 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 3 (DEMCO-W3) 

เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 110,000,000 หนวย   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือ
และสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 110,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ : 2.70 บาทตอหุน  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 1 ป 6 เดือน 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน หุนสามัญเดิม 4 หุน ตอ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได
ทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ป 
6 เดือนจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 
ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งหากตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ 



  4/40 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและสอดคลองกับความ
ตองการใชเงินทุนของบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 4 (DEMCO-W4) 
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 74,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและ
สามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 74,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท  

อัตราการใชสทิธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ : 5.00 บาทตอหุน  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ป 6 เดือน 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 6 หุน
ตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได
ทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 2 ป 
6 เดือนจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 
ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งหากตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและสอดคลองกับความ
ตองการใชเงินทุนของบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
คร้ังที่ 2 (DEMCO-ESOP #2) จํานวน 16,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  ชนิดระบุช่ือผูถือ

และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวน :  16,000,000 หนวย  

ราคาตอหนวย  :  0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ  :  2.70 บาท  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  3 ป  

วิธีการจัดสรร  :  จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไมผาน

ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ  :  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่

ออกใหมของบริษัทไดรวม 5 ครั้ง ครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 

2554 (“วันใชสิทธิครั้งแรก”) สําหรับการใชสิทธิครั้งตอไป 

กําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของทุก 6 เดือน นับจากวันใชสิทธิ

ครั้งแรก และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันครบกําหนด

ระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิ ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการ

กอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเปนการเสริมสรางกําลังใจ
ใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทที่ผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการ
ปฎบิัติงานแกบุคลากรของบริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต ที่ประชุมผูถือหุนสมควร
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท โดยออก
หุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใหมีหุน
สามัญไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3, DEMCO-W4 และ DEMCO-ESOP#2 ที่ประชุมผู
ถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 8 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน   ดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 635,461,843  บาท   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

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

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

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมติัการแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 200,000,000 หุน   ดังตอไปนี้ 

ก จัดสรรหุนจํานวน 110,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่
ออกใหม DEMCO-W3 

ข จัดสรรหุนจํานวน 74,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญที่ออกใหม DEMCO-W4 

ค จัดสรรหุนจํานวน 16,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญที่ออกใหม ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอ
ขายหลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน  DEMCO-ESOP#2 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นวาการจัดสรรหุน ตามรายละเอียดขางตน เปนการจัดสรร
ตามวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2553และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553    และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 ในวันที่ 3 
สิงหาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 
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จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทาน
ใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ 6 หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ 
และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 5 มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 
1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือนําหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสาร
ประกอบดังกลาว มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุม 
 

บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2553 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ
แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 

 
อนึ่ง บริษัทจะจัดรถรับ สง ผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูบริษัท จอดรอที่สถานีรถไฟฟา บีทีเอส 

หมอชิต (จตุจักร) ฝงลานจอดรถ   กําหนดเวลาออกเดินทาง  12.30น.     หากผูถือหุนทานใดประสงคจะเดินทางกับรถ
ที่บริษัทจัดใหกรุณาโทรยืนยันกับบริษัท ที่หมายเลข 029595811 ตอ 2250 - 2254  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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                                               รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2553 
                    ของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม  2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 

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

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุมรวม 88 คนนับจํานวนหุนไดทั้งหมด 229,664,364 หุน คิดเปนรอยละ 
58.40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและกอนการเริ่มประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการและ ผูบริหาร
ของบริษทัที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 
 
1.    พลเอกเธียร  ชนไมตรี           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ           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            เลขานกุารบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)     สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะ ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว บริษัทจะนับคะแนน
ตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 (4 )  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  เมื่อผูถือหุนลงคะแนน

  สิ่งที่สงมาดวย  1 
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แลว ประธานฯจะประกาศใหที่ประชุมทราบคะแนนเสียง การลงมติของระเบียบวาระนั้น พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดคะแนนใหเห็นทางจอภาพ 

  (5) ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ จะไมอยูในหองประชุมในระหวางการพิจารณาวาระใด ขอให
มอบบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ที่หนาประตู เพื่อเจาหนาที่จะไดนํามารวมนับคะแนนใหตามความ
ประสงคในการพจิารณาวาระนั้น ๆ 

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

 
สําหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว   

เมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ เจาหนาที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูที่ไมเห็นดวยและงด
ออกเสียงนําไปลบออกจากคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ  

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม  ปรากฏไมมีผูถือ
หุนสอบถาม 
 
               ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2553  
 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ. 2553 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและให
การรับรอง 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยทานที่ไมเห็นดวยขอใหยก

มือ  ปรากฏวาไมมีผูใดยกมอื 
 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2553     ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553  
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน   16,968,550 หุน เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิ DEMCO-W2 จากการจายเงินปนผล 
 

    ประธานฯ ขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูช้ีแจงรายละเอียด 
     เลขานุการบริษัท ช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้  
  
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติการ

จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2552 อัตราหุนละ 0.15 บาท ซึ่งเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเปน
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ผลใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”)  ดอยลงและเขาเงื่อนไข
การปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-
W2”)   (“ขอกําหนดสิทธิ”) โดยบริษัทปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตาม
สูตรที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 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 ดังนั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3 /2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 จึงมีมติเห็นควรอนุมัติการจัดสรร
หุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิ DEMCO-W1 จํานวน   16,968,550 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DEMCO-W2  ดัง
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ในเอกสารเชิญประชุม 
 

ประธานฯ ขอใหผูถือหุนซักถาม 
   เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยทานที่ไมเห็นดวยขอให

ยกมือ  ปรากฏวาไมมีผูใดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใช สิทธิ 
DEMCO-W1  จํานวน 16,968,550 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ DEMCO-W2  เนื่องจากปรับสิทธิ ตาม
การจายเงินปนผล  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
 

    ประธานฯ ขอใหเลขานุการบริษัท เปนผูช้ีแจงรายละเอียด 
     
เลขานุการบริษัท ช้ีแจงรายละเอียด ดังนี้  
 เดิมบริษัทจดทะเบียนวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ จํานวน 48 ขอ หากแตยังไมครบถวนเพียงพอใน

การที่บริษัทจะเปนผูลงทุนในกิจการผลิต และจําหนายสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจการคาดานอื่นๆ ซึ่งเปนแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3 /2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 เสนอ
เพิ่มวัตถุประสงคฯ อีก 11 ขอ รวมเปน 59 ขอ รายละเอียดของวัตถุประสงค ปรากฏ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ในเอกสาร
เชิญประชุม 

ประธานฯ ขอใหผูถือหุนซักถาม 
คุณประโมทย  ลิบรัตนสกุล :  ผูถือหุน 
 ขอใหบริษัทอธบิายการเพิ่มวัตถุประสงค ขอ 55 ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนาย
อาวุธปน เครื่องกระสุน และอุปกรณประกอบและอะไหล 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต :   
 บริษัทเริ่มขายอุปกรณสื่อสาร ใหกับกองทัพซึ่งมีบางรายการถูกนําไปติดตั้งบนรถยนตของหนวยงาน
ทหารจึงถูกเรียกวายุทธภัณฑ สําหรับการเพิ่มวัตถุประสงค ขอ 55 เกี่ยวกับการจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนนั้น
ไดรับคําแนะนําใหเพิ่มใหครอบคลุมกับการดาํเนินธุรกิจกับกองทัพ เพื่อใหครบถวนเทานั้น 
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คุณสรัชชา  อุดมจตุพร :  ผูถือหุน 
 สอบถามวา วัตถุประสงค ขอ 13 เกี่ยวกับกิจการคาพลาสติก นั้น บริษัทดําเนินการคาอะไร และในกรณีมี
การซื้อวัตถุดิบ บริษัทไดซื้อจากบริษัท Dow chemical ในฐานะผูผลิตหรือไม 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต :  
 บริษัทขายอุปกรณเกี่ยวกับระบบไฟฟาที่ผลิตจากพลาสติก เชนอุปกรณ Snake Guard ที่ผลิตจาก พี วี ซี 
โดยบริษัทขายแตสินคาสําเร็จรูป จึงไมไดซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใด 
  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่ม  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยทานที่ไมเห็นดวย
ขอใหยกมือ  ปรากฏวาไมมีผูใดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจของบริษัทจาก 48 

ขอ เปน 59 ขอ ดังนี้ 
 (1) ซื้อ  จัดหา  รับ  เชา  เชาซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  ปรับปรุง  ใชและจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพยสินใดๆ  ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
 (2) ขาย  โอน  จํานอง  จํานํา  แลกเปลี่ยน  และจําหนาย  ทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3) เปนนายหนา  ตัวแทน  ตัวแทนคาตางในกิจการ  และธุรกิจ  ทุกประเภท  เวนแตในธุรกิจ
ประกันภัย  การหาสมาชิกใหสมาคม  และการคาหลักทรัพย 
 (4) กูยืมเงิน  เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบันการเงินอื่น  และใหกูยืมเงินหรือให
เครดิตดวยวิธีการอื่น  โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม  รวมทั้งการรับ  ออก  โอน  และสลักตั๋วเงินหรือตราสารที่
เปลี่ยนมือไดอยางอื่น  เวนแตธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5) ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขา  หรือแตงตั้งตัวแทน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6) เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนและเปนผูถือหุนในบริษทัอื่น 
 (7) ประกอบกิจการ  นําเขา  สงออก  จําหนาย  เครื่องจักร  เครื่องยนต  เครื่องมือกล  เครื่องทุนแรง  
ยานพาหนะ  เครื่องกําเนิดและเครื่องใชไฟฟา  ตูเย็น  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  หมอหุงขาวไฟฟา  เตารีดไฟฟา  
เครื่องสูบน้ํา  เครื่องทําความรอน  เครื่องทําความเย็น เครื่องครัว  เครื่องเหล็ก  เครื่องทองแดง  เครื่องทองเหลือง  
เครื่องสุขภัณฑ  เครื่องเคหภัณฑ  เครื่องเฟอรนิเจอร  อุปกรณไฟฟา  อุปกรณประปา  เครื่องอุปโภคอื่น  รวมทั้งอะไหล
และอุปกรณของสินคาดังกลาว 

(8) ประกอบกิจการ  ผลิต  จําหนาย  นําเขา  สงออก  อาหารสด  อาหารสําเร็จรูป  เครื่องกระปอง  
เครื่องปรุงรสอาหาร  เครื่องดื่ม  เครื่องดื่มบํารุงรางกาย  อาหารแหง  อาหารเสริม  และเครื่องบริโภคอื่น 

(9) ประกอบกิจการคาผา  ดาย  เครื่องนุงหม  เสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องแตงกาย  เครื่องประดับกาย  
เครื่องสําอาง  และเครื่องอุปโภคอื่น 

(10) ประกอบกิจการ  ผลิต  และจําหนาย  ยารักษาและปองกันโรคสําหรับคนและสัตว   
เครื่องเวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  เครื่องมือแพทย  และเภสัชกรรม  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช  ยาบํารุงพืชและสัตว  ทุกชนิด  
เครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตร 

(11) ประกอบกิจการคากระดาษ  เครื่องเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพ  หนังสือ  อุปกรณการเรียน  เครื่อง
คํานวณ  เครื่องพิมพ  อุปกรณการพิมพ  สิ่งพิมพ  หนังสือพิมพ  ตูเก็บเอกสาร  และเครื่องใชสํานักงานทุกชนิด 

(12) ประกอบกิจการคาวัสดุกอสราง  อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในการกอสราง  เครื่องมือชางทุก
ประเภท  สี  เครื่องมือทาสี  เครื่องมือตกแตงอาคารทุกชนิด 
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(13) ประกอบกิจการคาพลาสติก  หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน  ทั้งที่อยูในสภาพวัตถุดิบ  หรือ  
สําเร็จรูป 

(14) ประกอบกิจการคายางดิบ  ยางแผน  หรือยางชนิดอื่น  อันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใดสวนหนึ่ง
ของตนยางพารา  รวมตลอดถึงยางเทียม  สิ่งทําเทียม  วัตถุหรือสินคาดังกลาว  โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

(15) ประกอบกิจการโรงสี  โรงเลื่อย  โรงงานไสไม  โรงงานตอตัวถังรถยนต  โรงงานผลิตเซรามิคและ
เครื่องเคลือบ  โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผา  โรงงานอัดปอ  โรงงานสกัดน้ํามันพืช  โรงงานกระดาษ  โรงงานกระสอบ  
โรงงานทอผา  โรงงานปนดาย  โรงงานยอมและพิมพลวดลายผา  โรงงานผลิตและหลอ ดอกยางรถยนต  โรงงานผลิต
เหล็ก  โรงงานหลอและกลึงโลหะ  โรงงานสังกะสี  โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป  โรงงานสุรา  โรงงานแกส  โรงงาน
บุหรี่  โรงงานน้ําตาล  โรงงานผลิตเครื่องใชพลาสติก  โรงงานรีดและหลอหลอมโลหะ  โรงงานผลิตบานประตูและ
หนาตาง  โรงงานแกว  โรงงานผลิตเครื่องดื่ม  โรงงานหลอยาง  โรงงานประกอบรถยนต 

(16) ประกอบกิจการ  ผลิต  นําเขา  สงออก  ขายสง  ขายปลีก  เกี่ยวกับสินคาทุกชนิด  ทุกประเภท  เชน  
เครื่องสําอาง  เครื่องประดับ  เครื่องครัว  เครื่องหนัง  เฟอรนิเจอร  ของตกแตงบาน  อุปกรณกีฬา  อะไหลรถยนต  
อุปกรณตกแตงรถยนต  ของเลนเด็ก  เสื้อผา  หนังสือ  เปนตน 

(17) ประกอบกิจการรับเหมากอสรางอาคาร  อาคารพาณิชย  อาคารที่พักอาศัย  สถานที่ทําการ  ถนน  
สะพาน  เขื่อน  อุโมงค  และงานกอสรางอยางอื่นทุกชนิด  รวมทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภท 

(18) ประกอบกิจการเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณสื่อสาร 
(19) ประกอบกิจการขนสงและขนถายสินคาและคนโดยสารทั้งทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ   

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  รวมทั้งรับบริการนําของออกจากทาเรือ  ตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการ
ขนสงทุกชนิด 

(20) ประกอบกิจการทําการจดทะเบียน  ขอใบอนุญาต  ซื้อ  เชา  หรือใหไดมาดวยวิธีการสิทธิบัตร  
ลิขสิทธิ์  แบบพิมพ  เครื่องหมายการคา  สัมปทาน  ใบอนุญาต  หรือเอกสิทธิ์อื่นใด 

(21) ประกอบกิจการสั่งเขามาจําหนายในประเทศ  และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศซึ่งสินคาตามที่
กําหนดไวในวัตถุประสงค 

(22) ประกอบกิจการ  ผลิต  จําหนาย  นําเขา  สงออก  กลองกระดาษ  กลองพลาสติก  กลองลูกฟูก โฟม  
รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑทุกชนิดทุกประเภท 

(23) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  และใหบริการซอมแซม  บํารุงรักษา  ตรวจสอบอัด
ฉีด  พนน้ํายากันสนิม  สําหรับยานพาหนะทุกประเภท  รวมทั้งบริการติดตั้ง  ตรวจสอบ  และแกไขอุปกรณปองกัน
วินาศภัยทุกประเภท 

(24) ประกอบกิจการบริการดานกฎหมาย  ทางบัญชี  ทางวิศวกรรม  ทางสถาปตยกรรม  รวมท้ังกิจการ
โฆษณา 

(25) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ําประกันหนี้สิน  ความรับผิดชอบ  และการปฏิบัติตามสัญญาของ บุคคล
อื่น  รวมทั้งรับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศหรือเดินทางออกไปตางประเทศ ตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยภาษีอากร  และกฎหมายอื่น 

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปญหาเกี่ยวกับดานบริหารงาน 
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  รวมทั้งปญหาการผลิต  การตลาดและจัดจําหนาย   

(27) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ  รวบรวม  จัดทํา  จัดพิมพและเผยแพรสถิติ  ขอมูล  ในทาง
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การเงิน  การตลาด  รวมทั้งวิเคราะห  และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ 
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(28) ประกอบกิจการรับ  นําเขา  สงออก  ผลิต  รับจางผลิต  ซื้อ  ขาย  ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสเตนเลสทุกช
นิด  ทุกประเภท   

(29) ประกอบธุรกิจบริการ  เปนผูจัดการและดูแลผลประโยชน  เก็บผลประโยชน  และจัดการทรัพยสิน
ใหบุคคลอื่น 

(30) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินคาและรับจางทําของ  ตามวัตถุประสงคทั้งหมด  ใหแกบุคคล  
คณะบุคคล  นิติบุคคล  สวนราชการ  และองคการของรัฐ  

(31) ประกอบกิจการใหคําปรึกษา  และเปนตัวแทนในการจัดอบรม  วางแผน  บริหารงานดาน
ทรัพยากรบุคคล  ใหแกบุคคลอื่น  นิติบุคคล  และองคกรตางๆ 

(32) ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปเหล็กรูปพรรณและผลิตภัณฑโลหะ  เปนอุปกรณในการ 
กอสรางงานระบบไฟฟาและงานอื่น 

(33) ประกอบธุรกิจ  ออกแบบ  กอสราง  ติดตั้ง  บริหาร  จัดการ  ปรับปรุง  ขยาย ปลี่ยนแปลง  ซอม
บํารุงงาน  สถานีที่ผลิตไฟฟา  สถานีไฟฟา  สถานียอย  งานระบบสายสงไฟฟา  ที่อยูเหนือพ้ืนดิน  และอยูใตพ้ืนดิน  
งานเดินสายไฟฟา  ทํางานภายในและภายนอก  สถานที่ทําการ  อาคารพาณิชย  และโรงงานทุกประเภท 

(34) ประกอบกิจการ  ออกแบบ  คํานวณ  เขียนแบบ  แปลน  แผนผัง  รับปรึกษา  ตรวจสอบ   
ควบคุมงานเกี่ยวกับกอสรางทางวิศวกรรมทุกประเภท  รวมทั้งงานออกแบบตกแตงทุกชนิด  โดยสถาปนิก 

(35) บริษัทมีสิทธิ์ที่จะออกหุนในราคาสูงกวามูลคาของหุนที่ต้ังไว 
(36) ประกอบกิจการใหคําปรึกษาออกแบบและจัดการดานพลังงาน  และแกไขปญหาพลังงาน เพื่อ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
(37) ประกอบกิจการใหคําปรึกษา  รับออกแบบติดตั้ง  ซอมบํารุง  รักษาอุปกรณ  ระบบสื่อสาร  

โทรคมนาคม  เคเบิลโทรศัพท  เคเบิลใยแกว  เสาอากาศทีวี  เครื่องรับโทรศัพท  อินเตอรคอม  และคอมพิวเตอรทุก
ชนิด  ทุกประเภท 

(38) ประกอบกิจการยื่นคําขอใหธนาคารและหรือสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันเพื่อ 
ค้ําประกันหนี้สินความรับผิด  และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคล  คณะบุคคล  หรือ  นิติบุคคลอื่น  ตอบุคคล  คณะ
บุคคล  นิติบุคคล  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการ  และองคการของรัฐ 

(39) ออกหลักทรัพยอื่นใด  ภายใตขอกําหนดกฎหมาย  วาดวยหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพย  เพื่อ
เสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่นใดๆ ได 

(40) ประกอบธุรกิจบริการออกแบบ  ติดตั้ง  ใหคําแนะนํา  เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานดาน 
การวางระบบทางวิศวกรรมทุกประเภท  อาทิ  เชน  ระบบไฟฟา  ระบบพลังงาน  ระบบน้ํา  ระบบผลิตน้ําประปา  
ระบบปรับอากาศ  ระบบสื่อสาร  ระบบกําจัดน้ําเสียหรือของเสียตางๆ  และระบบกําจัดขยะ  ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟา
สํารอง  ระบบการจายไฟ  ระบบไฟฉุกเฉิน  ระบบแสงสวาง  ระบบโทรศัพท  ระบบติดตามตัว  ระบบเสาอากาศ  
ระบบรักษาความปลอดภัย  ในดานอัคคีภัยและความปลอดภัยประเภทอื่นๆ  ระบบประหยัดพลังงาน  ระบบความเย็น  
ระบบถายเทอากาศความรอนและอากาศ  ระบบน้ําดื่มน้ําใช  สระวายน้ํา  ระบบระบายน้ํา  สูบน้ํา  ระบบน้ํารอน  
ระบบพลังงานไอน้ํา  รวมทั้งการใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางมาตรฐาน  หรือการปรับปรุงเกี่ยวกับ
ระบบวิศวกรรมตางๆ และการใหบริการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซม  ระบบวิศวกรรมตางๆ ดังกลาวขางตน 

(41) ประกอบกิจการซื้อขาย  ใหเชา  อสังหาริมทรัพยทุกชนิด  เชน  อาคารบานเรือน  ที่พักอาศัย  
อาคารพาณิชย  สถานที่พักตากอากาศ  รวมทั้งจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ  แลวแบงออกเปนแปลงยอย  โดยมีหรือไมมีสิ่ง
ปลูกสราง  เพื่อขาย  ใหเชา 

(42) เขาทําสัญญาหรือความตกลงกับรัฐบาล  กระทรวง  หนวยงานราชการ  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 



  14/40 

องคการปกครองสวนทองถิ่น  นิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  เพื่อใหไดมาซึ่งสัมปทาน  การอนุมัติ  
ใบอนุญาต  หรือ  คําสั่ง  สิทธิ  หรือ  สิทธิประโยชนใด 

(43) ประกอบกิจการ  กอสราง  และรับสัมปทาน  เดินระบบกําจัดน้ําทิ้ง  ระบบบําบัดน้ําเสีย   
ระบบบําบัดอากาศเปนพิษ  จากระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม ระบบกําจัดสิ่งเปนพิษเปนภัยตอประชาชน 

(44) ประกอบธุรกิจผลิต  ประกอบ  จําหนาย นําเขา  สงออก  ติดต้ัง  ปรับปรุง  ขยาย  บํารุงรักษา  
ซอมแซม  สิ่งที่เกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม  และพลังงานในรูปแบบอื่นๆ 

(45) ประกอบกิจการระเบิดหิน  และยอยหิน 
(46) ประกอบกิจการบริการรับจางทําบัญชี  เงินเดือน  นําสงภาษีหัก ณ ที่จายตอกรมสรรพากร นําสง

เงินประกันสังคม  รวมทั้งเปนตัวแทนในการติดตอประสานงานกับสวนราชการ  และองคกรของรัฐ  โดยเปนตัวแทน
ดําเนินการใหกับบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล 

(47) ประกอบธุรกิจบริการรับจางปมโลหะขึ้นรปู  รับจางทําช้ินสวนอุปกรณ  อะไหล และ 
เครื่องประดับยานยนต 

(48) ประกอบกิจการ  ชุบ  รับจางชุบ  สังกะสีแบบจุมรอน  และวิธีการอื่นๆ 
(49) ประกอบกิจการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา 

                (50)         ประกอบกิจการเขารวมทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา 
(51)         ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดิน เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามโครงการการผลิต

และ จําหนายน้ําประปา 
        (52)         ประกอบกิจการใหบริการ การออกแบบ ติดต้ัง ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ พัฒนา 

เปลี่ยนแปลง ซอมแซม ซึ่งวัสดุและอุปกรณและอะไหลตางๆ ที่ใชในการผลิตและจําหนายน้ําประปา รวมทั้งออกแบบ
และกอสรางงานทางดานโครงการตางๆ ของระบบผลิตและจําหนายน้ําประปา รวมตลอดถึงการปรับพื้นที่บริเวณ
โครงการ 

(53)     เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  รวมลงทุนกับบุคคล นิติ
บุคคล องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ไมวาจะมีวัตถุประสงคเหมือนหรือแตกตาง
ไปจากวัตถุประสงคบริษัทหรือไมก็ตาม 

(54)        ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจําหนายน้ําดื่มและเครื่องดื่ม 
(55)  ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน และอุปกรณ

ประกอบ และอะไหล 
(56)        ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายยุทโธปกรณทางทหาร 
(57)        ประกอบกิจการเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายรถยนตที่ใชในกิจการทหารและอุปกรณ

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

และจําหนายสิทธิหรือทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย ไดแก เครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องทุนแรง เครื่องมือกลตางๆ 
รถจักรยานยนต รถยนต เรือ เครื่องบิน และยานพาหนะตาง ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจน
ดอกผลของทรัพยสินนั้น โดยประการอื่น 
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วาระที่ 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ใหสอดคลองกับการเพิ่มวัตถุประสงค  
 
 ประธานฯ เรียนใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มวัตถุประสงคตามวาระกอน จึงขอเสนอให
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอที่  3 เปน ดังนี้ 
 

 “ ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 59 ขอ  ”     

ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียง

เห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยทานที่ไมเห็นดวยขอให

ยกมือ ปรากฏวาไมมีผูใดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ                     

   
                      วาระที่ 5. พิจารณาวาระอื่นๆ  
 

                 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ 
หรือไม   เมื่อไมมีผูสอบถาม  ประธานฯ ขอใหคุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานละ
แผนงานในอนาคต  
คุณพงษศักดิ ์: 

ชวงตนปบริษัทมี งานระหวางดําเนินการ  (Backlog)  จํานวน 2,900 ลานบาท  ไตรมาสแรกบริษัทรับรู
รายได ประมาณ 450 ลานบาท และในชวงเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. บริษัทประมูลงานได 740 ลานบาท เปนงาน สถานี
ไฟฟา ระบบไฟฟาใตดิน มีงานพลังงานลมซึ่ง บมจ. เด็มโก จะเขาดําเนินการในสวนของ Balance of Plant (งานใน
โครงการพลังงานลมที่ไมเกี่ยวกับกังหันลม) ไดแก งานถนน งาน ระบบไฟฟาใตดิน งานสถานีไฟฟายอย งานสํารวจ
ออกแบบ งานระบบสายสง ประมาณ 3,600 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีงานเสนอราคาที่อยูระหวางพิจารณา 3,700 ลาน
บาท และงานที่อยูระหวางเตรียมเสนอราคาประมาณ 1,200 ลานบาท คาดการวาในป 53 นี้ บริษัทจะมีรายได ประมาณ 
5,000 ลานบาท สําหรับความคืบหนาของโครงการพลังงานลมที่ บมจ. เด็มโก รวมกับ บจ.วินด เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง เปน
ผูพัฒนาโครงการ ขณะนี้ยื่นเสนอขายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ. 10 โครงการ กฟผ.ตอบรับมาแลว 3 โครงการ ไดแก 
โครงการเขาคอ กําลังการผลิต 60 เมกกะวัตต  กําลังการผลิตโครงการหวยบง 2 และ 3  โครงการละ 90 เมกกะวัตต  
ความคืบหนาโครงการเขาคอ บริษัทไดรับอนุญาตใชพ้ืนที่สวนที่เปนที่ต้ังโครงการเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการ
จัดทํา EIA   เฉพาะระบบสายสงที่เช่ือมโยงจากสถานีไฟฟายอยในโครงการพลังงานลม  ไปยังจุดรับซื้อที่สถานีไฟฟา
ของ กฟผ. คาดวารายงานจะแลวเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. จากนั้นตองเสนอตอ สนพ. คาดวาจะไดรับอนุมัติใหเริ่ม
โครงการประมาณเดือน ต.ค. นี้ โดยจะแลวเสร็จประมาณเดือน ส.ค. ป 54   สําหรับโครงการหวยบง 2 และ 3 ที่จังหวัด
นครราชสีมา ปจจุบันดําเนินการสํารวจออกแบบ และทํา Soil test เรียบรอยแลว อยูระหวางรอใบอนุญาตกอสรางจาก 
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อบต.  และขออนุมัติแบบกอสรางสายสงจาก กฟภ. คาดวาสัปดาหหนาจะไดรับอนุมัติ และคาดวาจะเริ่มงานประมาณ
กลางเดือน ส.ค นี้ โดยมีกําหนดแลวเสร็จประมาณ ส.ค ป 54  สําหรับอีก 7 โครงการที่เหลือ รอคําตอบจาก กฟผ. ทั้งนี้
นอกจากโครงการพลังงานลมแลว บริษัทไดดําเนินการเกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ไดแก โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย โดยบริษัทไดมีการยื่นเสนอขายไฟฟาใหกับ กฟผ.ไปแลว 30 เมกกะวัตต เงินลงทุนประมาณ 
2,700 ลานบาท  และบริษัทยินดีที่จะแจงขาวใหกับผูถือหุนทราบวา ทางคณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ มีมติเมื่อ
วันที่ 26 พ.ค 53 จะอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3.9G คาดวาจะเริ่มดําเนินการ เดือน ก.ย 53 นี้ ซึ่ง
ประโยชนที่ บมจ.เด็มโกจะไดรับก็คือ บริษัทจะจําหนายเสาโทรคมนาคมใหกับผูลงทุน วงเงินปละ 600-800 ลานบาท 
อยางนอย 2 – 3 ป 
คุณสรัชฌา  อุดมจตุพร : ผูถือหุน 
 กรณีโครงพลังงานแสงอาทิตย เด็มโกผลิตแผงวงจรเอง หรือสั่งมา 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต :  

บริษัทไมไดเปนผูผลิต แตบริษัทสั่งแผงวงจรมาติดตั้ง ขณะนี้ อยูระหวางการคัดเลือกเทคโนโลยีซึ่ง ขึ้นอยู
กับเงินลงทุน และ ประสิทธิภาพ ของแผงโซลาเซลล  รวมถึงการพิจารณาถึงผลตอบแทนของโครงการ  
คุณประยูร  สีพิมสอ : ผูถือหุน 
 ขอทราบเกี่ยวกับ adder งานพลังงานแสงอาทิตย 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต : 
 เดิม ราคาพื้นฐาน ของคาไฟฟาตอหนวยประมาณ 2.50 บาท บวก adder 8 บาท แตปจจุบันอยูระหวางการ
พิจารณา  ทบทวนนโยบายราคาซึ่งยังไมมีผลสรุป สวนโครงการพลังงานลม กําหนด adder ที่ 3.50 บาท 
ผูถือหุน :    

บริษัทไดประโยชนอะไรจากโครงการพลังงานลม กรณีรวมทุนกับบริษัท วินด เอนเนอยี่ โฮลดิ้งแบง
ผลประโยชนอยางไร สัดสวนเทาไหร 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต : 

ในสวนของพลังงานลมบริษัทอยูในฐานะผูรับเหมา แยกเปนโครงการเขาคอมูลคางาน 900 ลานบาท  
โครงการหวยบง 2 และ 3  มูลคางาน 2,600 ลานบาท สําหรับในสวนของการจําหนายไฟฟา รายไดจะเปนของบริษัท
วินด เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง 
ผูถือหุน :   

ในสวนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย บมจ.เด็มโก ดําเนินการเองหรือไม และขายไฟฟาใหกับใคร  
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต :  
 บริษัท ดําเนินการเอง โดยจะขายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูถือหุน  :  

การรับจางปมโลหะ ขึ้นรูปโลหะนั้น กรณีที่มีผูวาจางผลิตอาวุธ บริษัทจะดําเนินการอยางไร 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต : 

ในสวนของโรงงานรับจางปมโลหะขึ้นรูปโดยทั่วๆ ไป แตกรณีเปนสินคาที่ตองมีการขอใบอนุญาต บริษัท
จะดําเนินการก็ตอเมื่อมีการขออนุญาตถูกตองเทานั้น 
ผูถือหุน  : 
 ไมทราบวามีโครงการพาไปเยี่ยมชมโรงงานหรือไม 
คุณประพีร  ปุยพันธวงศ  :  

บริษัทมีนโยบายนําผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานหากแตเปนชวงปลายป  
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เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูที่เขารวมประชุมทุกคนและประกาศปด

ประชุมเมื่อเวลา 14.45 นาฬิกา 

                               ลงช่ือ                     ประธานที่ประชุม 
                                                 (       นางประพีร   ปุยพันธวงศ         ) 
 

                              ลงช่ือ                             ผูบันทึกการประชุม 
                                                  (              นายไพฑูรย   กําชัย          ) 
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  สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  (DEMCO-W3) 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 
(DEMCO-W3) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 110,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : 2.70 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 1 ป 6 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันที่ 10 สิงหาคม 2553 จนถึง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน
หุนสามัญเดิม 4 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัท ไดกําหนดวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record 
Date) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว หากมีเศษของหุนสามัญเดิมจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย กรณีที่เศษของหุนตั้งแต 0.5 หุนขึ้นไปใหปดเปน 1 
หุน กรณีเศษของหุนต่ํากวา 0.5 หุนใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน  ทั้งนี้ 
ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดําเนินการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดลงตัว 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกๆวันทําการ
สุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ป 6 เดือนจากวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ซึ่ง
หากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

สิ่งที่สงมาดวย   2 
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ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 

: 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

การไมสามารถยกเลิกการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใช
สิทธดิังกลาวไดอีกตอไป 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 110,000,000 หุน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หาก
มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้ง
จํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน
เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 20.17 
โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   

 =  110,000,000 = 20.17%  

  (435,461,843 + 110,000,000)    

หากนับรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 จํานวน 74,000,000 หนวย ซึ่งจะออกพรอม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 นี้  และหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผู
ถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 29.70 โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ 

   =  110,000,000 + 74,000,000    = 29.70%  

  (435,461,843 + 110,000,000 + 74,000,000)    

  2.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 110,000,000 
หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 8.12 บน
สมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 4.52 บาทตอหุนซึ่งเปนราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุม
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คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 (ระหวางวันที่ 4 
มิถุนายน 2553 ถึง 14 มิถุนายน2553) (ขอมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดการ
คํานวณ ดังนี้ 

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิxจํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้   

                           (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (4.52 x 435,461,843) + (2.70 x 110,000,000) 

     (435,461,843+ 110,000,000)    

 = 4.15 บาท 

Price dilution =  4.52 – 4.15  = 8.12% 

  4.52 

ทั้งนี้ หากนับรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 จํานวน 74,000,000 หนวย ที่มีราคาใช
สิทธิเทากับ 5.00 บาท ซึ่งจะออกพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 นี้ ผลกระทบตอ
ราคาของหุน (Price Dilution) จะเทากับรอยละ 8.12 เชนเดิม เนื่องจากราคาใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4  สูงกวา ราคาตลาดกอนเสนอขาย    

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธ ิ

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

วัตถุประสงคของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   
จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ 

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน
ใหกับบริษัท รวมทั้งชวยสรางเสริมใหบริษัท มีฐานเงินทุนที่เขมแข็งขึ้นเพื่อสรางความ
พรอมในการระดมทุน สําหรับการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการกูยืมเงิน ไมวาจะเปน
การกูยืมหรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้ ฯลฯ ซึ่งโครงการในอนาคตจะนํามาซึ่ง
รายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
การจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะ
ไดรับเงินจํานวน 297 ลานบาท หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายใชสิทธิซื้อหุน
สามัญครบถวน 
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ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ
จากการเพิ่มทุน 

: ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนําเงินทุนที่ไดรับไป
ขยายธุรกิจสรางความแข็งแกรงและสรางรายไดใหแกบริษัท 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมี
อํานาจในการ  

(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และ  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครั้งนี้ 

 
สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (DEMCO-W4) 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 
(DEMCO-W4) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 74,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ : 5.00 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ป 6 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันที่ 10 สิงหาคม 2553 จนถึง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2556) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท จะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน
หุนสามัญเดิม 6 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัท ไดกําหนดวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record 
Date) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว หากมีเศษของหุนสามัญเดิมจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย กรณีที่เศษของหุนตั้งแต 0.5 หุนขึ้นไปใหปดเปน 1 
หุน กรณีเศษของหุนต่ํากวา 0.5 หุนใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน  ทั้งนี้ 
ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัท จะดําเนินการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดลงตัว 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกๆวันทําการ
สุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 2 ป 6 เดือนจากวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 ซึ่ง
หากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 

: 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

การไมสามารถยกเลิกการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใช
สิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 74,000,000 หุน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หาก
มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้ง
จํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน
เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 14.53 
โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   

 =  74,000,000 = 14.53%  

  (435,461,843 + 74,000,000)    

หากนับรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 จํานวน 110,000,000 หนวย ซึ่งจะออกพรอม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 นี้  และหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผู
ถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 29.70โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ 

   =  110,000,000 + 74,000,000    = 29.70%  

  (435,461,843 + 110,000,000 + 74,000,000)    

  2.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 ทั้งจํานวน 
74,000,000 หนวย จะไมมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคา
การใชสิทธิแปลงสภาพ สูงกวา ราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 4.52 บาทตอ
หุนซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอน
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 (ระหวาง
วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ถึง 14 มิถุนายน 2553) (ขอมูลจาก SETSMART)  

อยางไรก็ดี หากนับรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 จํานวน 110,000,000 หนวย ที่มี
ราคาใชสิทธิเทากับ 2.70 บาท ซึ่งจะออกพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 นี้ จะมี
ผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 8.12  (ตามรายละเอียดการ
คํานวณในสิ่งที่สงมาดวย 1)  

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธ ิ

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

วัตถุประสงคของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   
จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ 

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน
ใหกับบริษัท รวมทั้งชวยสรางเสริมใหบริษัท มีฐานเงินทุนที่เขมแข็งขึ้นเพื่อสรางความ
พรอมในการระดมทุน สําหรับการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการกูยืมเงิน ไมวาจะเปน
การกูยืมหรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี้ ฯลฯ ซึ่งโครงการในอนาคตจะนํามาซึ่ง
รายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํากําไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
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การจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะ
ไดรับเงินจํานวน 370 ลานบาท หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายใชสิทธิซื้อหุน
สามัญครบถวน 

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ
จากการเพิ่มทุน 

: ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนําเงินทุนที่ไดรับไป
ขยายธุรกิจสรางความแข็งแกรงและสรางรายไดใหแกบริษัท 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมี
อํานาจในการ  

(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธเิขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และ  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครั้งนี้ 
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                       รายละเอียดเบื้องตนโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท (“โครงการ ESOP”) คร้ังที่ 2 

1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางกําลังใจใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทที่ผาน
มา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฎิบัติงานแกบุคลากรของบริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางานกับ
บริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือ
หุนของบริษัทในอนาคต 

2. รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

ประเภท  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

ชนิด  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถโอน
เปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือการโอนใหแกทายาทหรือผูแทน
โดยชอบดวยกฎหมาย  

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไมผานผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพย  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  3 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย   

จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย  

:  16,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย  :  0 บาท  

ราคาการใชสิทธิตอหุน  :  2.70 บาท ซึ่งราคาการใชสิทธิดังกลาวมีสวนลดรอยละ 40.27 จากราคาตลาด ทั้งนี้ 
ราคาการใชสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนดไวในหัวขอการปรับสิทธิ
และเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัท   

อัตราการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนดไวในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของ
การปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัท  

วันออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

:  10 สิงหาคม 2553    

สิ่งที่สงมาดวย   3 
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จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใช
สิทธิ  

:  16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  คิดเปนรอยละ 3.67 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 435,461,843 หุน  

หากนับรวมจํานวนหุนที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการ  ผูบริหารและ
พนักงานในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 4.82 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

เหตุในการตองออกหุ นใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช 
สิทธิ  

:  เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัท  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสทิธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ    

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 16,000,000 หนวย ที่เสนอขายตามโครงการ 
ESOP นี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหมของบริษัทไดรวม 5 ครั้ง โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดเมื่อครบระยะเวลา 1 
ป นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดใหวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก (“วันใชสิทธิคร้ังแรก”) ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 
2554 สําหรับการใชสิทธิครั้งตอไป กําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน
มีนาคม และกันยายน ยกเวนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งที่ 5 (“วันใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย”)ตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่บริษัทออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วันใชสิทธิคร้ังแรก : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท   

วันใชสิทธิคร้ังที่ 2 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 40 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่  1) 

วันใชสิทธิคร้ังที่ 3 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 60 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่ 1-2)  

วันใชสิทธิคร้ังที่ 4 : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 80 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่ 1-3)  

วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดรอยละ 100 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร
จากบริษัท (รวมสิทธิที่ไดจากวันใชสิทธิครั้งที่ 1-4)  

ทั้งนี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิแตละครั้ง  จะตองเปนรอยละ 20 
หรือทวีคูณของรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดง
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สิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท แตตองไมเกินสัดสวนที่สามารถใชสิทธิได
ในครั้งนั้นๆ      

สิทธิและผลประโยชนอื่น  ไมมี 

 
3. หลักเกณฑในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

ผูที่จะไดรับการจัดสรรจะตองมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่มีการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ  ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัท ที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละรายจะไดรับ
การจัดสรร ซึ่งไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาตําแหนงและอายุงานประกอบ  

4. รายชื่อกรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรใน
คร้ังนี้ ประกอบดวย  

รายช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจํานวนที่ออกและ
เสนอขาย 

คุณประพีร   ปุยพันธวงศ กรรมการ 151,000 0.94 

พลเอกเธียร  ชนไมตรี กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

151,000 0.94 

คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

151,000 0.94 

คุณไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

151,000 0.94 

คุณภาษิตา  กิจยโภค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

151,000 0.94 

คุณประเดช  กิตติอิสรานนท กรรมการ 279,100 1.74 

คุณสุวัฒน  จรดล กรรมการ 282,300 1.76 

คุณพงษศักดิ์   ศิริคุปต กรรมการ 277,800 1.74 

คุณอาคม  มานะแกว กรรมการ 270,200 1.69 

คุณไพโรจน   ศิริรัตน กรรมการ 279,300 1.75 

คุณภูมิชาย   หิรัญชัย กรรมการ 258,300 1.61 

 
5. รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 (หา) ของ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่เสนอขายในครั้งนี้  

-ไมมี-   
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6. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ 

6.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนเมื่อมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 16,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอ
ราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 1.43 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 4.52 บาทตอหุน ซึ่ง
คํานวณจากราคาปดเฉลี่ยยอนหลัง 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 15 มิถุนายน 2553) 
และราคาใชสิทธิซื้อหุนที่ 2.70 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้  

  Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 
  ราคาตลาด 
*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =  
                                 (ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาใชสิทธิxจํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้   
                                                     (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 
 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (4.52 x 435,461,843) + (2.70 x 16,000,000) 
     (435,461,843+ 16,000,000)    
 = 4.46 บาท 
Price dilution = 4.52 – 4.46  = 1.43% 
  4.52   

6.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 16,000,000 หนวย โดยที่ในปจจุบัน
บริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 435,461,843 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตรารอยละ 3.54 โดยคํานวณจากหุ
นที่เกิดจากการใชสิทธิ หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด 

  Control Dilution  =  จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้  
 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้   
 = 16,000,000  =  3.54% 
  (435,461,843 + 16,000,000)    

 

7. วิธีการ และเงื่อนไขในการใชสิทธิ  

7.1 ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 7 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้งตลอด
ระยะเวลาการใชสิทธิ เวนแตการแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดทาย กําหนดใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิในชวงระยะเวลา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 
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7.2 วันกําหนดการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิครั้งแรกหลังใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ป โดยวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2554 สําหรับวันกําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป ตรงกับ
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่บริษัทออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

7.3 คุณสมบัติของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิซื้อหุน 

7.3.1 ผูใชสิทธิตองมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่ใชสิทธิ ยกเวน
ตามกรณีที่ระบุไวในขอ 7.3.2 - 7.3.4   

7.3.2 กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัท เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
ดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ
จัดสรรนั้น 

7.3.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม เปนบุคคลสาบสูญตามคําสั่งศาล ทุพพลภาพ 
หรือไรสมรรถภาพ จนไมสามารถจัดการงานของตนเองได ใหทายาทหรือผูรับผลประโยชน
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวได ตามสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิผูนั้นไดรับ ณ วันที่ถึงแก
กรรม หรือสาบสูญตามคําสั่งศาล หรือทุพพลภาพ หรือไรสมรรถภาพ ตามแตกรณี โดยสามารถ
ใชสิทธิดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น 

7.3.4 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดโอนยายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวยังคงเปนกรรมการผูบริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย ณ วันที่ใชสิทธิ ใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
ดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับ
จัดสรรนั้น 

กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท กอน
หรือในวันกําหนดการใชสิทธิ ดวยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไวในขอ 7.3.2 - 7.3.4 ขางตน ใหกรรมการ 
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทรายนั้น ไมสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฉบับดังกลาวได และตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัท
โดยทันที เพื่อบริษัทจะไดดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับดังกลาวตอไป 

7.4 กรณีใชสิทธิไมครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หากพนักงานของบริษัทไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใชสิทธิไมครบถวนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบกําหนดอายุลง ใหถือวาพนักงานของบริษัทสละสิทธิการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือ โดยพนักงานของบริษัทดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ จากบริษัท 
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7.5 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบรูณตอเมื่อบริษัทไดรับเงินชําระคาหุนครบตามจํานวนการใช
สิทธิแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแสดงเจตนา
ยกเลิกการใชสิทธิในครั้งนั้น อยางไรก็ตามผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังคงสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิไดในคราวตอไป เวนแตการใชสิทธิในครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธดิังกลาว 

7.6 ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองชําระเงินคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย ตามที่บริษัทคํานวนตาม
อัตราและวิธีการที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร ภายในวันใชสิทธิ ทั้งนี้หากมีผลตางระหวางเงินภาษีที่นําสง
ไวกับภาระภาษีที่ตองจายจริง ผูแสดงความจํานงการใชสิทธิมีหนาที่จะตองนําสงเงินภาษีที่ชําระไวไมครบหรือ
ขอคืนเงินภาษีที่ชําระไวเกินตอกรมสรรพกรดวยตนเอง 

7.7 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป หรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากรวาดวยหมวดอากรแสตมป หรือขอบังคับ หรือ กฏหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิ 
(ถามี) 

8. ขอผูกพันระหวางบริษัท และ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

-ไมมี-  

9. การดําเนินการของบริษัทเก่ียวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่เก่ียวของ  

บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายดังกลาวจะอยูภายใตกฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551  

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย  

ตามขอ 5 (3) แหงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ.32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการหรือพนักงานตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกัน
เกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคานการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

11.  รายชื่อกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนได  

1. พลเอก เธียร ชนไมตรี เปนผูที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจาํนวน 151,000 หนวย 
2. นาย สงวน ตังเดชะหิรัญ เปนผูที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 151,000 หนวย 
3. นาย ไมตรี ลักษณโกเศศ เปนผูที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 151,000 หนวย 
4. น.ส. ภาษิตา กิจยโภค เปนผูที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 151,000 หนวย 
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(F 53-4)              แบบรายงานการเพิ่มทุน 
     

      บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
     วันที่  15 มิถุนายน 2553 

 
ขาพเจาบริษัท บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2553 ระหวางเวลา 13:30 น. ถึง  16.30 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843บาท 
โดยออกหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 200,000,000 บาท  

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 
200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ  
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

-เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน 
 
-เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน 
 
-เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญซึ่งจัดสรร
ใหแกกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัท 
ตามโครงการ ESOP  ครั้ง
ที่ 2  

110,000,000 
 
 
 
 
 
 

74,000,000 
 
 
 
 
 
 

16,000,000 

4 หุนสามัญเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญ 1 หนวย 
(ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวยสามารถใชซื้อหุน
สามัญได 1 หุน) 
 

6 หุนสามัญเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญ 1 หนวย  

(ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวยสามารถใชซื้อ
หุนสามัญได 1 หุน) 

2.70 บาท  
(ราคาใชสิทธิ) 

 
 
 
 
 

5.00 บาท  
(ราคาใชสิทธิ) 

 
 
 
 
 

2.70 บาท  
(ราคาใชสิทธิ) 

ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
 
 
 
 
 
 

ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
 
 
 
 
 
 

ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 
 

หมายเหตุ 1 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1 

หมายเหตุ 1 :  ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 มีมติดังนี้ 

สิ่งที่สงมาดวย   4 
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ก)  ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 451,935,207 บาท เปน 435,461,843 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยัง
มิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยหุนดังกลาว เปนหุนที่ออกตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งไดอนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทครั้งที่ 2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทครั้งที่ 1  
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 
200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 200,000,000 บาท  

ข) จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 110,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (“DEMCO-W3”) ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได ซึ่งจะจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 4 หุนสามัญเดิม ตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 1 หนวย  

ค) จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 74,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุน
ของบริษัท ครั้งที่ 4 (“DEMCO-W4”) ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได ซึ่งจะจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 6 หุนสามัญเดิม ตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 1 หนวย  

ง) จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 16,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่ง
จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการ
และพนักงาน (“โครงการ ESOP”)  ครั้งที่ 2  (“DEMCO-ESOP #2”) ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยน
มือได  

 2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  

กรณีที่คํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทําใหมีเศษตั้งแต 0.5 หนวย ขึ้นไปให
ปดเปน 1 หนวย และกรณีมีเศษต่ํากวา 0.5 หนวย ใหปดเศษทิ้งทั้งจํานวน  

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  

-ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 
สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 30 มิถุนายน 
2553และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553    และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และให
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 

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

5.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 
การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 และ 4 ที่จะออกใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และ เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการ 



  33/40 

ESOP ครั้งที่ 2 โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง
เสริมสรางใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

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

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปนผล  

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

 7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด 

ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งจะไดรับ
สิทธิในการรับเงินปนผลตามนโยบายของบริษัท 

 7.3 อื่น ๆ  

-ไมมี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน  

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้ 

 
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  15 มิถุนายน 2553 
วันที่แจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 มิถุนายน 2553 
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 30 มิถุนายน 2553 

วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน  2 กรกฎาคม 2553   

วันประชุมวิสามัญผูถือหุน  23 กรกฎาคม 2553 

วันแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2553 

วันนํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวัน
ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
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บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 

 

 
     (นายไพฑูรย   กําชัย) 
        เลขานุการบริษัท                                                        

ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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    เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2553 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   5 
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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  6) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายัง เลขานุการบริษัท  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22  กรกฎาคม  2553 หรือกอน

เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให
ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับ
มอบฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผู
ถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล
หุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียง
ได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันศุกรที่ 23 
กรกฎาคม  2553   ณ หองประชุม 2     สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  7 ) 

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 2/2553 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 

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระทานที่ 1  และ  2  มีสวนไดเสียในการพิจารณา 

วาระที่ 4   เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 3 
(DEMCO-W3) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  

วาระที่ 5   เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 4 
(DEMCO-W4) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP #2) จํานวน 16,000,000 หนวย 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 

กรรมการอิสระทานที่ 3  และ  4  มีสวนไดเสียในการพิจารณา 
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP #2) จํานวน 16,000,000 หนวย 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 

สิ่งที่สงมาดวย   6 
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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 

สิ่งที่สงมาดวย   7 



 

   1

                                                                    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 2/2553ในวันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2553 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. 2/2010 to be held on Friday July 23, 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. 

สิ่งที่สงมาดวย  8 

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

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอื ครั้งท่ี 1/2553  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Extra-Ordinary Shareholders Meeting no. 1/2010  

 (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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 451,935,207 บาท เปน 435,461,843 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยัง
มิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

Agenda 2 Consideration on the reduction of the registered capital from 451,935,207 to Baht 435,461,843, by cancelling 16,473,364 
unissued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share. 

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

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

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

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

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

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 3 (DEMCO-W3) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิม จํานวน 110,000,000 หนวย 

Agenda 4 Consideration on the issue of 110,000,000 ordinary share warrants (DEMCO-W3) for offering to existing shareholders. 

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

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

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 4 (DEMCO-W4) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
จํานวน 74,000,000 หนวย 

Agenda 5 Consideration on the issue of 74,000,000 ordinary share warrant (DEMCO-W4) for offering to existing shareholders. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 2 (DEMCO-ESOP #2) 
จํานวน 16,000,000 หนวย 

Agenda 6 Consideration on the issue of 16,000,000 ordinary share warrant for offering to directors, management and staff (DEMCO-
ESOP#2) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

Agenda 7 Consideration on the increase of the registered capital from Baht 435,461,843 to Baht 635,461,843, by issuing new 
200,00,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 8 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect to capital 
increase. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 200,000,000 หุน 

Agenda 9 Consideration of 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 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 10 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 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
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน 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 2/2553 ใน วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2553 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. 2/2010 to be held on Friday July 23 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 
  
  

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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  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 
 
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 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอื ครั้งท่ี 1/2553  
Agenda 1 Adoption of the minutes of the Extra-Ordinary Shareholders Meeting no. 1/2010  

 (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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 451,935,207 บาท เปน 435,461,843 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยัง
มิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

Agenda 2 Consideration on the reduction of the registered capital from 451,935,207 to Baht 435,461,843, by cancelling 16,473,364 
unissued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share. 

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

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

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

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

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

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 3 (DEMCO-W3) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิม จํานวน 110,000,000 หนวย 

Agenda 4 Consideration on the issue of 110,000,000 ordinary share warrants (DEMCO-W3) for offering to existing shareholders. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      (b)  the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  
 
    เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 4 (DEMCO-W4) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
จํานวน 74,000,000 หนวย 

Agenda 5 Consideration on the issue of 74,000,000 ordinary share warrant (DEMCO-W4) for offering to existing shareholders. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 2 (DEMCO-ESOP #2) 

จํานวน 16,000,000 หนวย 
Agenda 6 Consideration on the issue of 16,000,000 ordinary share warrant for offering to directors, management and staff (DEMCO-

ESOP#2) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

Agenda 7 Consideration on the increase of the registered capital from Baht 435,461,843 to Baht 635,461,843, by issuing new 
200,00,000 ordinary shares at the par value of Baht 1 per share 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda 8 Consideration on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the company to reflect to capital 
increase. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        (b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:  

 
  เห็นดวย / Approve   ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 200,000,000 หุน 

Agenda 9 Consideration of 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 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 
Agenda 10 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 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
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด 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.  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. 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.    

 


