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กรุงเทพมหานคร 10210
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2555 
เรียน ผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554  
 2. รายงานประจําป 2554 
 3. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงต้ังแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 4. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
 5. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

                6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

                8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
                              

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพุธที่ 25  
เมษายน 2555   เวลา 14.00 น.  ณ หองสุพรรณิการ  ช้ัน 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจง
วัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27  
                มิถุนายน  2554 
 

รายละเอียด 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ไดจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 สําเนารายงานการประชุม 

ปรากฏ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2554 พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี 
                สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

รายละเอียด 
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปบัญชี

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ซึ่งผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
(รายงานประจําป 2554) 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําป 2554 และอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัท   และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554  และการจายเงินปนผล 

รายละเอียด 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2554 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏ

วาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2554 จํานวน 134,983,831.11 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
123,732,742.54 บาท   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554  เปนทุนสํารอง จํานวน 6,750,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 
บาท จากผลประกอบการครึ่งปหลังของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 30 (Non BOI) สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.08 บาทตอหุนนี้ จะใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิ DEMCO-W4 และผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-ESOP#2 ในวันที่ 30 มีนาคม 
2555 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย ทั้งนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวัน
กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรบัเงินปนผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 22 พฤษภาคม 2555  

รายละเอียดหุนสามัญในการคิดคํานวณการจายเงินปนผลในครั้งนี้ เปนดังนี้ 
 หุนสามัญเดิมกอนการใชสิทธิ DEMCO-W4 และ DEMCO--ESOP#2  จํานวน 546,738,963 หุน 
 หัก หุนซื้อคืน       จํานวน   32,479,900 หุน 
 คงเหลือหุนสามัญ       จํานวน 514,259,063 หุน 
 หุนสามัญจากการใชสิทธิ DEMCO-W4 100 %    จํานวน   72,863,821 หุน 
 หุนสามัญจากการใชสิทธิ DEMCO-ESOP#2 ครั้งที่ 2 100 %  จํานวน     3,763,253 หุน 
 รวม        จํานวน 590,886,137 หุน 

ทั้งนี้บริษัทมีหุนสามัญเดิมหลังหักหุนซื้อคืนและกอนการใชสิทธิ DEMCO-W4 และ DEMCO- ESOP#2  
จํานวน 514,259,063 หุนเมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.08 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 41,140,725.04 บาท เมื่อรวมกับการจายเงิน
ปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.035 บาทตอหุน จํานวน 411,006,269 หุน คิดเปนเงิน 
จํานวน  14,385,220.79 บาท  รวมเงินปนผลจายทั้งปเทากับ 55,525,945.83 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวมรอย
ละ 41.14 ของกําไรสุทธิประจําป 2554    

หากมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 และ DEMCO- ESOP#2  มาใชสิทธิครบทั้งหมด จะมีจํานวนหุน
รวม 590,886,137 หุน เมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.08 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 47,270,890.96 บาท รวมกับการ
จายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.035 บาทตอหุน จํานวน 411,006,269 หุน คิดเปน
เงิน  จํานวน  14,385,220.79 บาท รวมเงินปนผลจายทั้งปเทากับ 61,656,111.75 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวม
รอยละ 45.68 ของกําไรสุทธิประจําป 2554   

สําหรับเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 และ DEMCO- 
ESOP#2    ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ในวันที่ 30 มีนาคม 2555  แตอยางไรก็ตามอัตราการจายเงินปนผลประจําป 2554 ไมตํ่า
กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว  สําหรับเงินปนผลที่จายนั้น บริษัท
จะจายจากกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 123,732,742.54 บาท  
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ รายการ 
ป 2554/1 ป 2554/2 ป 2553 ป 2552 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 134.98 134.98 112.83 54.66 
2. จํานวนหุน (ลานหุน) 514.26 590.89 410.95 393.24 
3. เงินปนผลจายตอหุน(บาท/หุน) 0.115 0.115 0.15 0.15 
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น(ลานบาท) 55.53 61.66 64.09 58.99 
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ(รอยละ) 41.14 45.68 56.80 107.92 
หมายเหตุ    /1 ปนผลจากจํานวนหุนเดิม        

      /2 ปนผลจากจํานวนหุนเดิมรวมกับจํานวนหุนที่มีการใชสิทธิ DEMCO-W4 และ DEMCO- ESOP#2   
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 และอนุมัติ

จายเงินปนผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตน 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

รายละเอียด 
ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนด

ไววา  “  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 
 

กรรมการที่จะพนจากตําแหนง  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 ของบริษัทฯ ไดแก 
-   พลเอกเธียร  ชนไมตรี    กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
-   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
-   น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
 

พลเอกเธียร   ชนไมตรี  ไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  
ครั้งแรกในป 2549 และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระใน
ตําแหนง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการให
ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวมดวยดีมาโดยตลอด 

นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  ไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้ง 
แรกในป 2549 และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระใน
ตําแหนง กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ โดยไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวมดวยดีมาโดยตลอด 
 

นายไมตรี  ลักษณโกเศศ  ไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้ง 
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แรกในป 2552 ในตําแหนง กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ โดยไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการ
ใหขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวมดวยดีมาโดยตลอด 
 

น.ส.ภาษิตา   กิจยโภค  ไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้ง 
แรกในป 2552 ในตําแหนง กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ โดยไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการ
ใหขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระ  เพื่อเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนโดยรวมดวยดีมาโดยตลอด 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2555 เสนอให  นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  นายไมตรี  ลักษณโกเศศ และน.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  พรอมทั้งเสนอชื่อ นายวิทยา  คชรักษ  
เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  แทนพลเอกเธียร  ชนไมตรี 

  
ความเห็นคณะกรรมการ 
แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก

ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในชวงที่ผานมา  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรแตงต้ังบุคคลทั้ง 4 ทาน
เปนกรรมการของบริษัท 
 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 
 

โดยขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก 
และบริษัทฯ จะใชวิธีเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียด 
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

สําหรับป พ.ศ. 2555  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2555 

ภายในวงเงินไมเกิน 3,900,000บาท เทากับป 2554 ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปน
จํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยรายละเอียดปรากฏ  ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 4 
 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2555 

รายละเอียด 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 ที่ประชุม 

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี  สําหรับป 2555 ซึ่งพิจารณาความนาเชื่อถือ 

ความสามารถในการใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินไดทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอ
ผูสอบบัญชีรายเดิม คือ สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ  โดยเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี  ดังนี้ 

รายชื่อ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  4687 2 ป (2553-2554) 
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล 5231 -  ป (2553-2554 ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชี) 
 โดยผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน และงบการเงินรวม  ของ
บริษัทฯ ประจําป 2555 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแตงต้ังยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือบริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด 
และบริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัทประจําป 2555  เปนเงินจํานวน 1,050,000 บาท บาท  รายละเอียดคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ 3 ป เปนดังนี้ 

 
จํานวนเงิน รายการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
ตรวจสอบงบการเงินประจําป 330,000 330,000 
สอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส  165,000 165,000 
สอบทานงบการเงินรวม ณ สิ้นป 70,000 70,000 

600,000 

สอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 300,000 300,000 450,000 
รวม 865,000 865,000 1,050,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี 

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687     
 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231  

แหงสํานักงานสอบบบัญชี ซี แอนด เอ  ตามรายชื่อขางตนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยมี
คาตอบแทนไมเกิน 1,050,000 บาท  
  
วาระที่ 7  พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใน

วันที่ 22 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และ
ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 23  มีนาคม 2555 และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวธิีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 

 
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใด

ประสงคจะแตงต้ังกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และสงหนังสือ
มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามสิ่งที่สงมาดวย 8 มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือนําหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบดังกลาว 
มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ
แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 

 
 

 
โดยมติของคณะกรรมการ 

                          
                      ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

         ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท ต้ังอยูที่เลขที่ 59 หมูที่ 1 ตําบล
สวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. นางประพีร ปุยพันธวงศ  
2. พลเอกเธียร ชนไมตรี  
3. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ  
4. นายไมตรี ลักษณโกเศศ  
5. นางสาวภาษิตา กิจยโภค  
6. นายประเดช กิตติอิสรานนท  
7.  นายภูมิชาย หิรัญชัย 
8.  นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต 
9.  นายสุวัฒน จรดล 
10. นายอาคม มานะแกว  
11. นายไพโรจน ศิริรัตน 

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ  
1. ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
2. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
3. เจาหนาที่จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4. ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

เร่ิมการประชุม 

นางประพีร ปุยพันธวงศ เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวม 185 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 203,229,309 หุน คิดเปนรอยละ 45.83 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนของบริษัทที่จําหนายไดแลวมีจํานวนทั้งสิ้น 443,438,838หุน ) ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว  

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมแตละทานจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม หากทานใดยังไมไดรับ
บัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการแจกใหกับทานตอไป 

สิ่งที่สงมาดวย 1
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2 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแต
ละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอใหทานแจงช่ือและ
นามสกุล และในกรณีที่ทานเปนผูรับมอบฉันทะกรุณาแจงชื่อผูถือหุนที่ทานรับมอบฉันทะมาใหที่
ประชุมทราบดวยทุกครั้ง  

3. ภายหลังที่ทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุน ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับ
แจกจากเจาหนาที่กอนการเขารวมประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียงเทานั้น เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับคะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป  

4. ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน  

5. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงต้ังใหคัส
โตเดียนในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของทานวา อนุมัติ หรือ ไม
อนุมัติ หรือ งดออกเสียง เทานั้น  

6. สําหรับคัสโตเดียนที่ไดรับแตงต้ังโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือ
แบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ 
จํานวนคะแนนเสียงที่ไมอนุมัติ และจํานวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง  

7. ในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเปนมติของที่ประชุมโดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคานหรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุม
เห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท ยกเวนวาระที่ 2 และ 3 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

8. เพื่อใหการเก็บบัตรลงคะแนน เปนไปอยางโปรงใสสอดคลองกับตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่เห็นดวยเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป
ในคราวเดียว โดยขอใหผูถือหุนสามารถสงคืนใหเจาหนาที่หลังเลิกประชุมแลว กรณีผูถือ
หุนที่ประสงคจะกลับกอนขอใหสงบัตรลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาที่ดวยเชนกัน 

ภายหลังการแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2554 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกลาว
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ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง และมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองดวย 

นายพงษศักดิ์ ศิริคุปตไดขอเสนอใหแกไขรายงานการประชุมในวาระที่ 7 หนาที่ 7 ที่ระบุวา "ขนาดของ
โครงการ 10 MV" โดยขอแกไขคําวา MV เปน MW และขอแกไขทุกแหงที่ระบุคําดังกลาว 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2554 ตามที่
เสนอ 

(เห็นดวย 209,226,377 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 99.9904 ไมเห็นดวย 20,000 เสียง คิดเปนอัตรา
รอยละ 0.0096 งดออกเสียง – ไมมี-) 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 

ประธานฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร โดยนายพงษศักดิ์   ศิริคุปต และนายไพฑูรย กําชัย เปนผู
กลาวนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอผูถือหุน  

นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนบริษัท อีโอลัส พาวเวอร 
จํากัด  ดังนี้ 

บริษัทมีความประสงคจะเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (อีโอลัส) ซึ่งอีโอลัสเปนผูถือหุนใน
บริษัท เฟริส โคราช วินด จํากัด (เฟริส) และบริษัท เค. อาร. ทู จํากัด (เคอารทู) ในสัดสวนรอยละ 60 และ 
60 ของทุนจดทะเบียนของเฟริสและเคอารทู (ตามลําดับ) โดยเฟริส เปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 3 (โครงการหวยบง 3) และเคอารทูเปนบริษัทที่ดําเนินโครงการผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานลม หวยบง 2 (โครงการหวยบง 2) โดยนําเสนอขอมูลของโครงการ ดังนี้ 

โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมหวยบง 2 และ 3   

 โครงการตั้งอยูที่ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ติดต้ังกังหันลม 90 ตน กําลังการ
ผลิตตนละ 2.3 เมกะวัตต คิดเปนกําลังผลิต รวม 207  เมกะวัตต  โดยจะเสนอขายไฟ 180 เมกะวัตต
แบงเปนโครงการละ 90 เมกะวัตต ตามเงื่อนไขรับซื้อไฟฟาโครงการ SPP โครงการจะตองกอสรางระบบ
สายสงเพื่อรับกระแสไฟฟาไปเชื่อมตอกับจุดรับซื้อไฟฟาของ กฟผ.ที่ สถานีไฟฟาแรงสูงชัยบาดาล หาง
จากพื้นที่โครงการประมาณ 70 กิโลเมตร โดยมีSiemens Wind Power A/S (“Siemens”) เปนผูจัดหาและ
ติดตั้งกังหันลม ซึ่ง Siemens มีประสบการณติดตั้งกังหันลมทั่วโลกกวา  7,800 ตัว  คิดเปนกําลังการผลิต
ติดตั้งกวา 8,000 เมกะวัตต (MW ) สําหรับเด็มโกจะเปนผูกอสรางสถานีไฟฟาและสวนโครงการที่เหลือ
ทั้งหมดที่ไมเกี่ยวกับกังหันลมรวมเรียกวา Balance of Plant (BOP) โดยมีกําหนดกําหนดการขายไฟฟาเขา
ระบบครั้งแรก เดือน สิงหาคม 2555 และ ธันวาคม 2555 ตามลําดับ 

เงินลงทุนของโครงการแบงเปน 2 สวน คือ เฟรส 6,350 ลานบาท และ เค อาร ทู 6,150 ลานบาท รวมเงิน
ลงทุน  12,500 ลานบาท ประกอบดวย สวนของผูถือหุนรอยละ 30  และเงินกูสถาบันการเงินรอยละ 70 
คิดเปนเงินจากผูถือหุน 3,750 ลานบาท เงินกูสถาบันการเงิน 8,750 ลานบาท 
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ประเด็นที่บริษัทตัดสินใจลงทุน 

 -  เพื่อทดแทนการลงทุนโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เขื่อนปากมูล ขนาดกําลังผลิต 30 MW ที่
บริษัทเคยยื่นขอขายไฟฟาแตอยูในกลุมไดรับ Adder 6.50 บาททําใหไมคุมคาการลงทุน  บริษัทจึงยกเลิก
แผนการลงทุนโครงการดังกลาว 

   -  เพื่อรับเงินปนผลจากโครงการโรงไฟฟา ที่สม่ําเสมอในระยะยาว เปนการลดความเสี่ยงการพึ่งพิงธุรกิจ
รับเหมากอสราง 
-  โครงการ มีผูรวมทุนที่เปนบริษัทผลิตไฟฟาขนาดใหญของไทย และญี่ปุน โดยโครงการผานการ
พิจารณาและยืนยันการอนุมัติวงเงินกูจากธนาคารเบื้องตน แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดและศักยภาพ
ของโครงการที่ผานการพิจารณาจากผูมีประสบการณและพรอมดําเนินการทั้งดานเงินทุนและเงินกู 
-  บริษัทฯ เปนผูกอสรางเองสงผลใหความสําเร็จของโครงการอยูภายใตการควบคุมของบริษัท สวน 
Siemens มีประสบการณในการติดต้ังกังหันมากกวา 7,800 ตัว ทําใหความเสี่ยงของงานกอสรางอยูใน
ระดับตํ่า 
-  การลงทุนจะทําให กําหนดการเบิกเงินกูของโครงการจากธนาคาร(financial close)  ชัดเจน และบริษัท
สามารถดําเนินงานกอสรางไดทันที ซึ่งจะเปนผลงานที่บริษัทใชในการประมูลงานพลังงานลมตอไปใน
อนาคต 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุน 
- ผลตอบแทนจากการลงทุน ( Equity IRR มากกวา 15.9 % ) 
- เงินปนผลมา 150- 200 ลานบาท ตอป 
- กําไรจากโครงการในฐานะผูรับเหมา ไมนอยกวา 350 ลานบาท 
- ขยายธุรกิจไปสูจุดแข็งของบริษัททางดานวิศวกรรมไฟฟาซึ่งจะมา Synergy กับธุรกิจเดิม 
- โครงการพลังงานลม ทั้ง 2 โครงการนี้เปนโครงการขนาดใหญแหงแรกในประเทศไทย การเริ่มงาน
กอสราง จะทําใหบริษัทมีประสบการณและผลงานเพื่อใชประมูลงานและขยายการรับงานในอนาคตทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
โครงสรางการถือหุน 
 
 
 
 
 
 
 
  
    ผูถือหุน A   เปนผูผลิตไฟฟาขนาดใหญของประเทศไทย 

                            ผูถือหุน B   เปนผูผลิตไฟฟาขนาดใหญของประเทศญี่ปุน 
 
 

                                                                       วินด เอนเนอรยี่(วินด)          เด็มโก 

  อีโอลัส 
2,250ลบ (60%) 

ผูถือหุน B 
750ลบ (20%) 

  ผูถือหุน A 
750ลบ (20%) 

     เฟรส 
   1,875 ลบ. 

  เค อาร ทู 
  1,875 ลบ. 

950 ลบ (73%)       1,300 ลบ 
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 การเขารวมทุน 
- เด็มโกซื้อหุนเพิ่มทุนในอีโอลัส 35.1 ลานหุน PAR หุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 37 บาท เปนเงิน 
1,300 ลานบาทโดยประมาณ 
- เงื่อนไขการลงทุน แบงออกเปน 2 สวน  
สวนที่ 1 เงินลงทุนสําหรับหุนสัดสวนประมาณรอยละ 2 (หัก 1 หุน)  มูลคาประมาณ100 ลานบาท ทาง
วินดฯ  มีสิทธิ์ทีจ่ะซื้อคืน  
เดิม นับจากวันที่โครงการเริ่มผลิตไฟฟาแตกอนวันที่จายเงินปนผลครั้งแรก  
แกไขเปน วินด  จะตองรับซื้อคืน ภายใน 31 มี.ค. 2556 ในราคา 120 ลานบาท 
 
สวนที่ 2  เงินลงทุนสําหรับหุนสัดสวนประมาณรอยละ 25 (บวก 1 หุน) มูลคาประมาณ 1,200 ลานบาท 
วินด มีหนาที่สรรหาผูลงทุนมาซื้อในราคาที่กําหนด  
เดิม  ราคาที่กําหนดเทากับมูลคาเงินลงทุนของเด็มโก บวก 200 ลานบาท หรือเทากับประมาณ 1,400 ลาน
บาท   
แกเปน ราคาที่กําหนดเทากับมูลคาเงินลงทุนของเด็มโก บวก 250 ลานบาท หรือเทากับประมาณ 1,450 
ลานบาท และ หาก วินด ฯไมสามารถขายหุนไดในราคา 1,450 ลานบาท วินดฯ ยินยอมจะชําระสวนตาง
ระหวางราคาที่กําหนดและมูลคาเงินลงทุน ดวยเงินสดหรือดวยการโอนหุนหรือขายหุนอีโอลัสบางสวน
มาชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเงื่อนไขการโอนหุนชดเชยจะไมเกินหุนอีโอลัสที่รอยละ 22 ของหุนทั้งหมด 
ใหกับบริษัท ภายในวันที่กอนจายเงินปนผล หรือ วันที่ 31 ธ.ค. 2556  แลวแตวันที่ใดจะถึงกอน 

 สรุป ราคาขายหุนที่กําหนดรวม 1,570 ลานบาท จากเงินลงทุน 1,300 ลานบาท  
การชําระคาหุน (ตามรางสัญญาซื้อขายหุน) 
การชําระแบงเปนงวดๆ 6 งวด  

เดือน มิ.ย.54 ส.ค.54 ม.ค.55 มี.ค.55 พ.ค.55 ก.ค.55 
จํานวนเงิน (ลานบาท) 325 220 190 175 160 230 

หรือทยอยชําระตามความจําเปนในการใชเงินของโครงการ 
 
ท่ีมาของเงินชําระคาหุน       

จําหนายหุนทุนซื้อคืนและขายหุนแกผูถือหุนเดิม ประมาณ 310 ลานบาท 
เงินทุนหมุนเวียน    ประมาณ                                 390 ลานบาท 
การกูยืมจากธนาคาร   ประมาณ                              600 ลานบาท 
รวม       1,300 ลานบาท 

 
คุณพงษศักดิ์  ศิริคุปต  ไดรายงานเพิ่มเติมวา 

การเขาซื้อหุนดังกลาวขางตนเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เร่ือง
ไดมาหรือจําหนายไป) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการแลวมีมูลคามากกวารอยละ 50 บริษัทมีหนาที่ตอง
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จัดทํารายงานและเปดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นตํ่าตามบัญชี 1 ทายประกาศของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการตกลงเขาทํารายการ ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา3 
ใน 4 ของจํานวนสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียการเขาลงทุนในอีโอลัสดังกลาวเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกัน) เนื่องดวยนาย
ประเดช กิตติอิสรานนท ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เปนกรรมการในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 
จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของอีโอลัส และเมื่อคํานวณขนาดของรายการดังกลาวมีมูลคามากกวารอย
ละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงตองจัดทํารายงานและเปดเผยการเขาทํา
รายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากผูถือหุน ซึ่งตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  และตาม
หลักเกณฑดังกลาว บริษัทจะตองมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อศึกษาขอดีและขอเสียของการ
ทํารายการ ซึ่งบริษัทไดแตงต้ังให บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จํากัด เปน IFA ศึกษาการเขาทํารายการ 
และจัดทํารายงานเปนความเห็นของ IFA เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบซึ่งบริษัทไดจัดสงรายงานความเห็น
ของ IFA พรอมทัง้สารสนเทศใหกับผูถือหุน ดังปรากฏตามเอกสารในจดหมายเชิญประชุม  

 
จากการรายงานของ IFA ที่ระบุวาหากสัญญารวมทุนไดรับการแกไขตามเงื่อนไขตามที่ IFA ใหความเห็น 
จะเปนประโยชนกับบริษัท และทําใหผลตอบแทนการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ   มี  4  ขอ คือ 
1. การไดรับชดเชยหากขายหุนไดในราคาต่ํา  2. การคุมครองผูถือหุนสวนนอย   3. ความเพียงพอของ
แหลงเงินทุน  4. ความรัดกุมของสัญญา ซึ่งหากทั้ง 4 ขอนี้ไมไดรับการแกไขความเห็นของ IFA ก็
เห็นสมควรใหผูถือหุนไมอนุมัติในการเขาทํารายการ นอกจากนี้บริษัทไดมีการจาง บริษัท อัลแลน แอนด 
โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด (“A&O”) เปนที่ปรึกษากฎหมาย   เพื่อตรวจสอบความรัดกุมของสัญญาและ
ขอกฎหมาย รวมทั้งรวมเจรจาตอรองกับทางวินด  สําหรับความคืบหนาการแกไขตามความเห็นของ IFA 
น้ัน ขอใหคุณไพฑูรยเปนผูนําเสนอใหที่ประชุมทราบ 
 
คุณไพฑูรย  กําชัย  รายงานการแกไขตามความเห็นของ IFA และการเจรจาตอรองกับทาง วินดเอนเนอรยี่
โฮลด้ิง   เปนดังนี้ 

 
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและการปรับปรุงแกไข 
 
ก. ความสมเหตุสมผลของรายการ : ไมสมเหตุสมผล 
1. โครงสรางการเขาทํารายการ  
 ก.  ความสมเหตุสมผล เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท :  สมเหตุสมผล 
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 ความเห็นของ IFA :   การเขาทํารายการ  สมเหตุสมผล เนื่องจาก สนับสนุนธุรกิจเดิม เปนการขยายธุรกิจ
ไปในจุดแข็ง  บริษัทรับงานที่มีกําไรสูง  มีโอกาสรับงานพลังงานลมจากผูลงทุนรายอื่น  รวมถึงอยูใน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่รัฐสนับสนุน 
 
 ข.  ความสมเหตุสมผล เกี่ยวกับโครงสรางการลงทุน และการถือหุน  : ไมสมเหตุสมผล 
  ความเห็นของ IFA :  1. สัญญาใหการรักษาสิทธิผูถือหุนสวนนอยในระหวางถือหุนไมถึง 25% ถือวาให
การคุมครองในระดับหนึ่งแตยังไมเทาเทียมกับผูถือหุนระดับโครงการ เนื่องจากบริษัทไมสามารถแตงต้ัง
กรรมการเขาควบคุมการปฏิบัติงานในโครงการ  

                                                         2. การเปนผูถือหุนสวนนอยอาจทําใหขาดสภาพคลองในการขายหุน หรือขายหุนได
ยาก 

    
 การแกไขปรับปรุงสัญญา :  1 . เนื่องจาก สัญญาระหวางผูถือหุนระดับโครงการ ตองใชคะแนนเสียง 20%  
ในการแตงต้ังกรรมการเขาเปนตัวแทน 1 คน  แตบริษัท ถือหุนทางออม 16.2% จึง ไมมีสิทธิเขาเปน
กรรมการในบริษัทโครงการ อยางไรก็ตาม วินด ตกลงรายงานความคืบหนาการปฏิบัติงานรวมถึงจัดสง
ขอมูลใหบริษัทตามที่รองขอ   บริษัทจึงไดรับการคุมครองสิทธิในฐานะผูถือหุนสวนนอยในการควบคุม
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
                                             2. จากการแกไขสัญญา โดยกําหนดเงื่อนไขการขายหุนสวนที่ 2   หาก วินด ฯ
ไมสามารถขายหุนรอยละ 25 บวก 1 หุน ไดในราคาเทากับมูลคาเงินลงทุนของเด็มโกบวก 250 ลานบาท 
หรือเทากับ 1,450 ลานบาท วินดฯ ยินยอมชําระสวนตางระหวางราคาที่กําหนดและมูลคาเงินลงทุนดวย
เงินสดหรือดวยการโอนหุนหรือขายหุนอีโอลัสบางสวนมาชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเง่ือนไขโอนหุน
ชดเชยจะไมเกินมูลคาหุนอีโอลัสที่รอยละ 22 ของหุนทั้งหมด ใหกับบริษัท ภายในวันที่กอนจายเงินปนผล 
หรือ วันที่ 31 ธ.ค. 2556  แลวแตวันที่ใดจะถึงกอน  ลักษณะดังกลาวจะทําใหบริษัทมีหุนที่จะขายสูงสุด
รอยละ 47 บวก 1 หุน( หุนที่ถือรอยละ 25+ 1 หุน บวก หุนที่ไดรับชดเชยจาก วินด รอยละ 22 )  โดยลงทุน
เพียง 1,200 ลานบาท ทําใหบริษัทมีตนทุนตอหุนลดลง เปนการลดปญหาสภาพคลองในการขายหุน 
เนื่องจากสามารถขายไดในราคาต่ํา 
 
ค.  ขอเสนอการลงทุนและเงื่อนไขอื่น  : ไมสมเหตุสมผล 

                              ความเห็นของ IFA :   1. สัญญาใหประโยชนแกบริษัทที่ไดรับชดเชย ในกรณี ขายหุนราคาต่ํา (โดย
ไดรับชดเชยดวยหุน 22 %) แตสัญญาบังคับไมไดเนื่องจากกรณีเสนอขายแลว ไมมีผูซื้อ  เมื่อถึงกําหนด
บริษัทก็ตองถือหุนรอยละ 25 บวก 1 หุน ตอไป 

                                                               2. สัญญาระบุไมชัดเจน กรณี การแบงกําไรสวนที่ขายหุนเกิน 250 ลานบาท
ใหแก วินด วา มกํีาหนด สิ้นสุดเมื่อใด 

 
       การแกไขปรับปรุงสัญญา : 1. จากการแกไขสัญญา โดยกําหนดเงื่อนไขหากการขายหุนสวนที่ 2  ตํ่า
กวามูลคาเงินลงทุนของเด็มโกบวก 250 ลานบาท หรือตํ่ากวา 1,450 ลานบาท วินด จะชําระสวนตาง
ระหวางราคาที่กําหนดและมูลคาเงินลงทุนดวยเงินสดหรือดวยการโอนหุนหรือขายหุนอีโอลัสบางสวนมา
ชดเชยจนครบมูลคา โดยมีเง่ือนไขโอนหุนอีโอลัสไมเกินรอยละ 22 ของหุนทั้งหมดชดเชย ใหกับบริษัท
ภายในวันที่กอนจายเงินปนผล หรือ วันที่ 31 ธ.ค. 2556  แลวแตวันที่ใดจะถึงกอน การกําหนดวันโอนหุน
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ที่ชัดเจนจะทําใหบริษัท          ไดรับการโอน หุนรอยละ 22  จาก วินด แมวาจะไมมีผูซื้อ สงผลใหสัญญา
ถูกบังคับใชไดตามเจตนา 

                                                                           2.    เง่ือนไขการแบงกําไรสวนเกิน สิ้นสุดเมื่อ บริษัทเปนผูถือหุนระยะ
ยาว  และเมื่อมีการขายหุนในภายหลังกําไรเปนของบริษัททั้งจํานวน 
 
 
ข. ความสมเหตุสมผลของราคา  ( วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ) : ไมสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ IFA :  1. บริษัทลงทุนในราคา 37 บาท/หุน ใกลเคียงกับราคาที่เหมาะสม 37.70 บาท/หุน 

                                                2. ไมสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนกับมูลคาลงทุนของผูลงทุนรายอื่น 
                  
                    ความเห็นของบริษัท  :  1. การประเมินมูลคาปจจุบันแสดงราคา 50.26 บาท/หุน แต IFA คิดสวนลด 25% 

คงเหลือ 37.70 บาท/หุน เนื่องจากเปนหลักทรัพยนอกตลาด ซึ่งบริษัทเห็นวาเปนการคิดแบบระมัดระวัง
คอนขางมาก เนื่องจากการลงทุนมีเง่ือนไขกึ่งประกันราคาขายตอซึ่งมีสวนชวยปองกันความเสี่ยงในระดับ
หน่ึง  แมราคาที่เหมาะสมลดลงเหลือ 24.69 บาท บริษัทยังคงไดรับผลตอบแทนระหวางถือครอง รอยละ 
17 เนื่องจากไดรับชดเชยสวนขาดจาก หุน 22 % ของวินดฯ ( รายงานหนา 47-48 ) 
                                        2. บริษัทไมสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของผูถือหุนรายอื่น 
เนื่องจากเปนสัญญาระหวางผูถือหุนระดับโครงการ   อยางไรก็ตามบริษัทไดรับประโยชนดานอื่นๆ  
นอกเหนือผลตอบแทนจากการลงทุน ไดแก โอกาสในการขยายธุรกิจ  การมีผลงานกอสรางรองรรับ
ประมูลงานในอนาคต ซึ่งเปนผลตอบแทนทางออมที่ผูลงทุนรายอื่นไมไดรับเชนเดียวกับบริษัท 
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การดําเนินการตามเงื่อนไขของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหสัญญาคุมครองการลงทุนอยางเหมาะสม 
ขอ เรื่อง ขอเสนอแนะ การแกไข รายละเอียด 

1 การไดรับชดเชยหาก วินด ไมสามารถ
ขายหุน 25%+1 หุน ไดตามราคาที่
กําหนด (ประมาณ 1,400 ลานบาท) 

- วินด ตองโอนหุน
ชดเชย 22% ใหบริษัท
ภายในเวลา 2 ป หลัง 
COD (วันที่เริ่มขาย
ไฟฟา) 
- หุน 22 % ตองไมมี
ภาระ หรือโอนให
ผูอื่นในระหวาง
สัญญาบังคับใช 

a 
 
 
 
 

a 
 

-วินด เพิ่มการชดเชยการขาย
หุน 25% +1 หุน โดยกําหนด
ราคาที่จะขาย เปน 1,450 ลาน
บาท 

 กรณีขายไมไดราคาตาม 1,450 
ลานบาท จะโอนหุน 22 % 
ชดเชยใหกอนวันจายเงินปนผล
ครั้งแรก หรือวันที่ 31 ธ.ค. 
2556แลวแตวาวันใดจะถึงกอน 
เปนผลใหสัญญาบังคับใช
สมบูรณ 

ระหวางสัญญาบังคับใช หุน 
22% จะไมมีภาระผูกพัน 
ยกเวนกรณีที่บริษัทไมสามารถ
ลงทุนตามแผนเพิ่มทุน วินด จะ
นําหุนจํานวนดังกลาวไปจํานํา
เพื่อเปนหลักประกันในการ
กูยืมเงินเพื่อชําระคาหุนแทน
บริษัท และหากตองสงมอบหุน 
หุนดังกลาวตองไมมีภาระ
ผูกพัน 

2 การคุมครองผูถือหุนสวนนอย 
 2.1 ตองไดรับขอสงวนสิทธิเพิ่มเติม

เทากับผูรวมทุนระดับโครงการ 
เสนอใหมีตัวแทนเปน
กรรมการในบริษัท 
ดําเนินการเพื่อ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

a วินด จะจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตอบริษัทตามที่ขอ 
และยินยอมใหบริษัท
ตรวจสอบขอมูล 
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 2.2  ระหวางบริษัทถือหุนยังไมครบ 
27%การเพิ่มทุนทุกกรณีตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียง 95 % 

ตองระบุขอสงวน
สิทธิใหชัดเจน 

a -  การเพิ่มทุนในกรณีอื่นๆ ที่
ไมไดระบุในแผนเพิ่มทุน  

จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน
เสียง 95 %(ปองกันการเขา
ลงทุนในธุรกิจอื่น) 

-  การเพิ่มทุนตามแผนเพิ่มทุน
หาก DEMCOไมสามารถ
เพิ่มทุนตามแผน 

1.  ผูถือหุนอีโอลัส สามารถ
ผานมติเพิ่มทุนดวยเสียง 3 
ใน 4 

2. ขอสงวนสิทธิของผูถือ
หุนสวนนอยยังคงอยู 
ยกเวนบริษัทจะเหลือหุน
นอยกวารอยละ 14.5 

3.  การรับชดเชยการขายหุนใน
ราคา 1,450 ลานบาท ยังมีผล
บังคับแตจะชดเชยตามสัดสวน 

การเพิ่มทุนสวนเกินจากแผน
เพิ่มทุน(เชน การเพิ่มทุนเพื่อ
กอสรางเงินงบประมาณ) หาก 
DEMCOไมสามารถเพิ่มทุน
ตามแผน 

1. ผูถือหุนอีโอลัส สามารถ
ผานมติเพิ่มทุนดวยเสียง 3 
ใน 4 

2. การเพิ่มทุนจะตองเสนอขาย
ในราคาไมตํ่ากวา 37 บาท
เพื่อให วินด ตองลงทุนใน
ราคาเดียวกับบริษัทลงทุน 
อยางไรก็ตามหากบริษัทจะ
ลงทุนในสวนเกินนี้ราคา
เสนอขาย จะเปนราคาหุน
ละ 10 บาท 
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3. ขอสงวนสิทธิของผูถือ
หุนสวนนอยยังคงอยู 
ยกเวนบริษัทจะเหลือหุน
นอยกวารอยละ 20 

4. การรับการชดเชยการขาย
หุนในราคา 1,450ลานบาท 
ยังมีผลบังคับแตจะชดเชย
ตามสัดสวน 

ทั้งนี้ในระหวางที่ เด็มโก ไม
สามารถชําระคาหุนเพิ่มทุน 
วินด อาจนําหุน 22 % ไปเปน
หลักประกันเพื่อการจัดหาเงิน
ของ DEMCO 

 2.3 ขอสงวนสิทธิคุมครองการแตงต้ัง
กรรมการ 

ตองไดรับสิทธิแตงต้ัง
กรรมการอยางนอย 1 
คนในชวงที่ยังถือหุน
ไมถึง 25 % 

a วินด แกไขสัญญาตามคํา
เสนอแนะของ IFA 

3 ความเพียงพอของแหลงเงินทุน บริษัทตองไดรับ
หนังสือยืนยันในการ
อนุมัติสินเชื่อกอน
การลงทุน 

a บริษัทไดรับหนังสือยืนยัน
สนับสนุนเงินกูสําหรับ
โครงการจากธนาคาร โดยการ
ลงนามสัญญาเงินกูจะกระทํา
พรอมกับการชําระเงินลงทุน
ของผูถือหุนทุกฝาย 

4 ความรัดกุมของสัญญา บริษัทตองวาจางที่
ปรึกษากฏหมาย
เพื่อใหความเห็นตอ
ความครบถวน การ
บังคับใช การรักษา
สิทธิของผูถือหุนราย
ยอย 

a บริษัทไดวาจาง บจก.อัลแลน 
แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) 
เปนผูตรวจสอบสัญญา โดยที่
ปรึกษากฏหมายไดประชุม
รวมกับ IFA ในการรับทราบ
ประเด็นและขอสังเกตุเพื่อ
ดําเนินการแกไขสัญญา 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน 
ขอเสนอแนะ การแกไข รายละเอียด 

1. อํานาจกรรมใน อีโอลัส ระบุใหกรรมการ
ตัวแทนของ  วินด ฯ  1  คน  ลงนามพร อม
ประทับตรา 

a แกเง่ือนไขอํานาจการลงนามเปนกรรมการตัวแทนจาก วินดฯ 
และ เด็มโก ลงนามรวมกันพรอมประทับตรา จากนั้น กรรมการ
จึงกระทําการมอบอํานาจลงนามเฉพาะกิจกรรมแตละเรื่องใน
ภายหลัง 

2. ขอกําหนดสิทธิในชวงที่บริษัทชําระคาหุน
ครบรอยละ 27 ไมคุมครองเรื่องการกอหน้ีเกิน 
10 ลานบาท 

a เพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิใหการกอหนี้เกิน 10 ลานบาทตอง
ไดรับการอนุมัติตัวแทนผูถือหุนสวนนอย 

3. บริษัทควรไดรับสิทธิแตงต้ังกรรมการใน
บริษัทดําเนินการ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน 

 วินดฯจะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอบริษัททุกเดือน และ
ยินยอมใหบริษัทตรวจสอบขอมูลการปฏิบัติงานในโครงการ 

4. หน้ีสินและภาระผูกพันอื่นที่ไม เกี่ยวกับ
โครงการพลังงานลมตองระบุวา เด็มโกไมตอง
เปนผูรับผิดชอบ 

a วินดฯ  จัดทําหนังสือรับรองตามที่ IFA เสนอ และรวมถึง
หน้ีสินที่เกิดกอนบริษัทเขารวมทุน 

5. รายการระหวางกันระหวางผูถือหุนในบริษัท
ดําเนินการ ระบุใหผูมีสวนไดเสียตองงดออก
เสียง  แตบริษัทดํ า เนินการมีขอกําหนดว า
กรรมการผู แทนจาก  อี โอลัส  ต อง เปนผู
ลงคะแนน ซึ่งขอกําหนดอาจขัดตอหลักธรรม
มาภิ บาล 

        - บริษัทไมสามารถแกไข เพราะเปนสัญญาระหวางผูถือหุนใน
บริษัทดําเนินการ 

6.  สัญญาควรระบุจํานวนหุนในสวนที่ เด็มโก 
จะขาย แทนการระบุเปน % เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน ถูกตอง 

a วินดฯ  จะดําเนินการแกไขตามที่ IFA เสนอ 

7.  สัญญาไมชัดเจนกรณีขายหุนราคาต่ํา และ
การแบงกําไรครอบคลุมกรณีบริษัทหาผูถือหุน
มาเองหรือไม 

a สัญญาไดรับการแกไขเรื่องการชดเชยการขายหุนราคาต่ําแลว 
ในชวงเสนอขายหุน (กอนการจายเงินปนผลครั้งแรก หรือกอน
วันที่ 31 ธ.ค. 2556) การเสนอขายหุนตองทํารวมกันและแบง
กําไรจากการขายหุนตามขอตกลง แตหลังชวงการขายหุน 
(บริษัทไดรับโอนหุนและลงทุนระยะยาว) บริษัทสามารถขาย
หุนโดยไมตองแบงกําไรกับวินดฯ 

8. ควรมีขอจํากัดสิทธิในการโอนหุนรอยละ 22 
ซึ่งใชเปนหลักประกัน 

 ในระหวางสัญญาบังคับใช หุน 22 % จะไมมีภาระผูกพัน 
ยกเวนเพื่อประโยชนของ เด็มโก และหากตองสงมอบหุน หุน
ดังกลาวตองไมมีภาระผูกพัน 

โดยสรุปตามเงื่อนไขและขอเสนอแนะของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดแสดงความคิดเห็นไวและ
รวมถึงขอเสนอแนะจากหนวยงานภาครัฐที่เห็นวาบริษัทฯ ควรดําเนินการแกไข บริษัทฯไดดําเนินการ
แกไขไปเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องของการแกสัญญา เรื่องกรรมการในสวนของบริษัทดําเนินการ ที่บริษัท
ฯไมสามารถเขาไปดําเนินการได 
หลังจากนั้นคุณไพฑูรย  ไดขอใหที่ปรึกษากฏหมาย และที่ปรึกษาการเงินอิสระ แจงตอที่ประชุมถึงการ
ดําเนินการของบริษัทภายหลังการออกจดหมายเชิญประชุมผูถือหุน 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย 
จากที่ ไดรับมอบหมายใหเขาไปดูในเรื่องของสัญญาเพื่อใหสะทอนกับความเห็นของ IFA โดยไดเขารวม
ประชุมกับ IFA เพื่อทราบประเด็นในขอที่ IFAเสนอแนะ และเปนกังวล ขอใหบริษัทนําไปเจรจาตอรอง
กับทางวินด ดังปรากฎตามที่บริษัทไดนําเสนอใหทราบ และขอให ความเห็นเพิ่มเติม   ดังนี้ 
1. ในเรื่องการขอขอมูลระหวางการกอสรางกับทางวินด  ทางวินดจะจัดทํารายงานสง ใหกับเด็มโกดวย    
2. การแบงสวนกําไรหลังจากวันครบกําหนดไปแลว หากเด็มโกไปขายเองจะตองแบงสวนกําไรหรือไม  

ปจจุบันในสัญญาแกไขแยกขอชัดเจนวา ถาเด็มโกขายเองหลังจากที่พนกําหนดระยะเวลาในเวลาที่
กําหนด เด็มโกก็ไมตองแบงกําไร 

3.  เรื่องของภาระหนี้สิน วินดฯ ไดใหคํารับรองวากอนที่จะเด็มโกจะเขาลงทุนจนถึงวันที่เด็มโกเขาไป
ลงทุนแลว อีโอลัส ไมมีภาระหนี้อยางอื่นนอกจากหนี้ตัวโครงการพลังงานลม  

ซึ่งโดยสรุป สิ่งที่ IFA มีขอกังวล ไดมีการเจรจาตอรองและการเจรจาตอรองเปนดังที่บริษัทนําเสนอ 
 
ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“IFA”) 
ความเห็นของ IFA ปรากฏตามเอกสาร และภายหลังจากที่ IFA ออกรายงานฝายบริหารไดมีการเจรจา
ตอรองและไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดที่ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายไดเรียนใน
ตอนตน ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดภายหลังการออกรายงาน ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ผูบริหารไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบนั้นสัญญาไดรับการแกไขแลวตามขอเสนอแนะ และขอสังเกต หลาย
อยาง ดังนั้นขึ้นอยูกับที่ประชุมพิจารณาตอไป  
 
ภายหลังจากการนําเสนอของฝายบริหาร ที่ปรึกษากฏหมาย และที่ปรึกษาการเงินอิสระ ประธานฯ เปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
คุณพัชรินทร  ชาญเมธา  ผูถือหุน :  ขอใหคุณพงษศักดิ์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพลังงานลมที่
ผลิตกระแสไฟฟาไดไมสม่ําเสมอ และขอทราบประสบการณ 5 ป ที่บริษัทมีในการกอสรางโครงการ
พลังงานลม 
 คุณพงษศักดิ์   :   คําถามที่ถามเกี่ยวกับประสบการณพลังงานลม 5 ปนาจะคลาดเคลื่อน เพราะวา
ประสบการณในการสรางโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัทยังไมมี โครงการนี้เปนโครงการแรก สวนเรื่อง
ความสม่ําเสมอของลม โครงการไดใชวิธี MCP  (merger correlate predict) บริษัทฯมีขอมูลการวัดลมของ 
กฟผ. 4 ป สวนวินดทําการเก็บขอมูลที่โครงการ 3 ป โดยขอมูลการวัดลมปสุดทายของ กฟผ. กับ 1 ปแรก
ของวินด เหลื่อมกันจึงนํามาหาความสัมพันธเรียกวาการ correlate เทากับวินดไดรับขอมูลทั้งหมด 6 ป 
โดยวินดใชเสาวัดลมทั้งหมด 17 ตนในบริเวณโครงการ และวินดไดจางที่ปรึกษาทางดานพลังงานลม
ระดับ Top ของโลกมาวิเคราะห ทิศทางลม ปริมาตร  ความเร็วลม  ซึ่งมั่นใจวาพลังงานลมสามารถผลิต
กระแสไฟฟาได กอรปกับเงื่อนไขของ Siemens ซึ่งเปนผูขายกังหันลมที่กําหนดใหบริษัทจะตองมีขอมูล
ลมที่เพียงพอทาง Siemens จึงจะผลิตและขายกังหันลมให นอกจากนี้ผูถือหุน A ซึ่งเปนผูผลิต
กระแสไฟฟาขนาดใหญในประเทศไทย และผูถือหุน B ผูผลิตกระแสไฟฟาขนาดใหญในญี่ปุนแสดง
เจตนาที่จะเขารวมทุนในโครงการ แสดงวาผูรวมทุนทั้ง 2 รายจะตองมีความมั่นใจในการลงทุน ซึ่งจาก
ขอมูลขางตน บริษัทจึงมั่นใจวาสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมในเชิงพาณิชยได 
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คุณประวิทย ศิริภาณุพงศ  ผูถือหุน : จากโครงสรางการถือหุน วินดฯ  ถือหุน 73 %   เปนจํานวนเงิน 950 
ลานบาท  แตเด็มโก ถือหุน 27 % เปนเงิน1,300 ลานบาท  ขอใหบริษัทอธิบาย 
 คุณไพฑูรย  : ราคาหุนสามัญที่วินดฯ ลงทุนในอีโอลัสเปนราคา PAR 10 บาท  สวนเด็มโกลงทุนใน ราคา 
37 บาท  สําหรับ ผูถือหุน A และ ผูถือหุน B ลงทุนที่เฟรสโคราชกับ เค อาร ทู โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม  
เพราะฉะนั้นราคาซื้อขายและการจายเงินคาหุนเปนรายละเอียดในสัญญาระหวางผูถือหุน A และ ผูถือหุน 
B กับผูถือหุนเดิมซึ่งเปนเอกสิทธิ์เฉพาะ  เด็มโกจึงไมสามารถยืนยันไดวาลงทุน 10 บาทหรือไม 

 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  หากเด็มโกไมเขารวมทุนกับวินดฯในโครงการ
หวยบง 2และ 3 วินด ฯจะสามารถหาผูรวมทุนอื่นมารวมเพื่อใหโครงการมีทุนเพียงพอและทําใหโครงการ
ใหเดินหนาตอไปใหเสร็จตามเวลาที่กําหนดทันเวลาไดหรือไม       
 
                                                                         
คุณพงษศักดิ์   : โครงการนี้เด็มโกจะเขาทําการกอสรางในสวนBOP ถาหากบริษัทไดงานนี้ประโยชนจะ
แบงเปน 2 สวน คือสวนในฐานะของผูถือหุนและในฐานะของผูรับจางการกอสรางBalance of plant ซึ่ง
จาก MOU น้ันกําหนดผลกําไรที่ cost plus  15 % จากตนทุน  ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทที่ผานมามีโครงการ
ที่จะได กําไร cost plus  15 % นอยมาก บริษัทจึงเห็นควรที่จะดําเนินการโครงการนี้ทั้งในฐานะผูลงทุนเอง 
และในฐานะผูกอสราง  ถาหากลาชากวานี้จะมีเง่ือนเวลาในเรื่อง กําหนดวันขายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย 
(SCOD) กับกฟผ.  และเด็มโกมั่นใจวาโครงการนี้จะสําเร็จ 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  ดูจากโครงการหวยบง 2 ตารางเวลากําหนดการ
กอสรางหากเริ่ม กรกฎาคม 2554 จะเสร็จเดือน สิ้นธันวาคม ป2555 ใชหรือไม 
 คุณพงษศักดิ์  :  น่ันคือกําหนดการจายไฟ ซึ่งเปนธันวาคมป 2555  
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ   :  เปนกําหนดของ กฟผ.หากชากวานั้นจะยกเลิก
ใชหรือไม  
คุณพงษศักดิ์  : SCOD จากขอมูลที่ไดมาที่ไดจะจายไฟไดกลางป 2555 น้ัน หลักเกณฑของ กฟผ. หาก
โครงการสามารถกอสรางติดตั้งกังหันแลวเสร็จ 1 ตัว ก็จะถือวาเขาหลักเกณฑของ SCOD เง่ือนไข SCOD 
ก็ผานไป แตสวนของAdder  เปนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผูประกอบการอาจจะรอจนกวาติดตั้งกังหันครบแลวจึง
ขอ Adder เพราะ Adder มีกําหนดระยะเวลา 10 ป         
  
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  ถาลาชาจะมีผลเสียหายกับโครงการหรือจะทํา
โครงการถูกยกเลิกหรือไม             
คุณพงษศักดิ์    :  ในสวนของเด็มโกที่จะเขาไปทํารายการนี้เพราะตองการกอสราง Balance of plant 
เพราะวาถาหากเงินทุนพรอม บริษัทก็จะสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางไดทันที ซึ่งคาดวาในไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 ของ2554 และในไตรมาสแรกของป2555 งานในสวนสถานีไฟฟาก็ใกลแลวเสร็จและจะทยอย
ติดตั้งจนกระทั่งจายไฟเชิงพาณิชยวันแรก (COD) ของโครงการแรกประมาณกลางป 2555 ตอดวย
โครงการ เค อาร ทู จะใหแลวเสร็จภาย ธันวาคม ป 2555  
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 คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  หากบริษัทเขาไปลงทุนทําให เงินทุนพรอมซึ่ง
บริษัทจะไดประโยชนในดานคากอสรางงาน Balance of plant  ที่จะมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาปกติ ใช
หรือไม 
คุณพงษศักดิ์  : ใช 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  อีก 7 โครงการที่อยูในระหวางการพิจารณาของ 
กฟผ. อยากทราบวาวินดฯ มีขอตกลงกับเด็มโกในเรื่องของการรับงานตอไปหรือไม 
 คุณพงษศักดิ์   :  เด็มโกกับวินดฯ มีการชวยกันพัฒนาโครงการพลังงานลมมาโดยตลอดเริ่มต้ังแต
โครงการเขาคอและโครงการหวยบง สําหรับอีก 7 โครงการ บริษัทมีการลงนาม MOU เรียบรอยแลว หาก
โครงการเกิดบริษัทก็จะเปนผูรับจางกอสรางแบบ cost plus  15 % เชนกัน 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  7 โครงการที่เหลือการยื่นโครงการกับ กฟผ.
จะตองสงรายงานผลการทดสอบพลังงานลมใหดวยหรือไม 
คุณพงษศักดิ์   :      การยื่นขอกับ กฟผ. ประเด็นแรกโครงการจะขอให กฟผ.พิจารณาการรับซื้อไฟฟาที่
ผลิตจากพลังงานลมโดยมีขอมูลเบื้องตน เชน สถานที่ของโครงการ เพื่อให กฟผ. นําไปศึกษาและทดสอบ
กับระบบของ กฟผ.วาสามารถรองรับพลังงานลมไดหรือไม ซึ่ง กฟผ.อยูระหวางการศึกษาขอมูล หาก
ระบบสามารถรับได กฟผ. ก็จะพิจารณาวาสามารถซื้อกระแสไฟฟา ภายใตเง่ือนไขที่โครงการจะตอง
นําไปดําเนินการ  เชน การจัดหาที่ดิน  บริษัทผูผลิตกังหันลม เปนตน                                                        
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  มีคูแขงที่ยื่นเสนอมากหรือไม 
คุณพงษศักดิ ์  :     เปนหนาที่ของวินดฯ  และมีขอมูลอยูในรายงานของ IFA  
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  : จากการประเมิน Equity IRR อัตราผลตอบแทน
ของโครงการในสวนของผูถือหุนโดยประเมินจากรายรับคาไฟเต็มป 1,920 ลานบาทจากรายงานของ IFA  
ซึ่งหักดวยรายจายแลว หักดอกเบี้ยจายสวนของเงินกู 8,750 ลานบาท สวนทุน 3,750 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย
อยูประมาณ 455 ลานบาท  เปนสุทธิ  1,465 ลานบาท หารดวย Equity 3,750 ลานบาท  อัตราEquity IRR  
เปน 39 %  ไมทราบวาถูกตองหรือไม 
คุณไพฑูรย  :  จากรายงานของ IFA  ผลตอบแทนมากกวา 30 % และขอให IFA ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 IFA   :  การคํานวณของ IFA  ผลตอบแทน Equity IRR ประมาณ 15.9 % แตที่ทานผูถือหุนพูดถึงเปน 
Return on Equity ในปที่ใหผลตอบแทนสูงสุดซึ่งจะอยูในปหลังๆ  เมื่อ Discount กลับมา Equity IRR อยูที่ 
ประมาณ 15.9 %  ซึ่งสอดคลองกับตัวเลขที่คุณไพฑูรยช้ีแจง                                                        
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  จากอัตราผลตอบแทนที่สูงนี้นาจะคุมคากับการ
ลงทุน แตบริษัทนาจะเขาลงทุนในระดับโครงการเชนเดียวกับผูถือหุน A และผูถือหุน B ซึ่งนาจะได
ประโยชนมากกวา  จึงขอใหบริษัทช้ีแจงสาเหตุที่ไมลงทุนเชนเดียวกับผูถือหุนรายอื่น 
คุณไพฑูรย  : เนื่องจากผูถือหุน A และผูถือหุน B ไดมีขอตกลงกับทางวินดฯ มากอนที่บริษัทจะตัดสินใจ
เขารวมทุน และจากการลงทุนของเด็มโกถาเทียบเปนสัดสวนการถือหุน ในระดับโครงการ เปนประมาณ 
16 % (หากรวมกับผูถือหุน A และผูถือหุน Bจะมากกวา 50 %)  แตตามขอตกลงของธนาคารผูใหกูของ
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โครงการระบุวาบริษัทผูพัฒนาโครงการจะตองถือหุนไมนอยกวา 50 %  ดังนั้นเด็มโกจึงไมสามารถลงทุน
ในระดับโครงการได 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  จากการรับฟงขอมูลที่ผานมาการลงทุนครั้งนี้
แนวโนมนาจะเปนการลงทุนระยะสั้นมากกวา ใชหรือไม เพราะถามีโอกาสเด็มโกนาจะเขาลงทุนโดยตรง
ซึ่งจะไดประโยชนมากกวา 
คุณพงษศักดิ์   :   การลงทุนครั้งนี้แยกเปน 2 กรณี คือ ลงระยะสั้นไดผลตอบแทนกลับมาที่ 1,570 ลานบาท 
จากการทยอยลงทุน 1,300 ลาน หรือลงระยะยาว ที่ผลตอบแทน IRR 15.9 %ตอป ซึ่งบริษัทจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมอีกครั้ง 
 
คุณอนันต  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  :  จากขอกําหนดในสัญญาที่บริษัทจะไดรับชดเชย
หุนในสวน 22 % ซึ่งบริษัทจะตองแจงกอนวาจะเลือกแบบไหน ดังนั้นบริษัทจะทําอยางไร 
คุณไพฑูรย  :  ตามขอกําหนดในสัญญาบริษัทมีระยะเวลาในการตัดสินใจ 8 เดือน ดังนั้นจึงขอเวลาเพื่อดู
แนวโนมของตลาดในขณะนั้นและจะแจงการตัดสินใจใหผูถือหุนทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 
คุณเทียนชัย  วงศนวพร   : โครงการนี้ หนวย Adder เทาไรที่เปนจุดคุมทุน 
คุณพงษศักดิ์   :    Adder 3.50 บาท  ถูกกําหนดมาเด็มโกไมสามารถเพิ่มหรือลดได เมื่อลงนามสัญญาซื้อ
ขายไฟแลว Adder จะคงที่ตลอดอายุสัญญา 10 ป เปนภาระผูกพันหากผลิตกระแสไฟฟาขายใหกับการ
ไฟฟาไดภายในเวลาที่กําหนดจะไดรับ Adder 3.50 บาท/หนวย เปนเวลา 10 ป 
 
คุณฮั่งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน  :  ที่ผานมาขอขอบคุณบริษัท ที่มีการบริหารใหผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน
มาโดยตลอด   แตการที่บริษัทตัดสินใจที่จะเขาลงทุนในโครงการนี้ มีขอกังวล 3 ประเด็นที่ขอใหฝาย
บริหารพิจารณา คือ 
 
 1. การไมไดรับสิทธิใหมีกรรมการเพื่อบริหารในระดับโครงการ อาจทําใหบริษัทเสียผลประโยชนได   
2. ความพรอมของเงินลงทุน  จากรายงานการชําระคาหุนที่บริษัทจะตองทยอยชําระ  อาจจะทําใหบริษัท
ขาดสภาพคลองได   
3. การที่วินดยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของเด็มโก และรีบรอนแกไขสัญญาอยางรวดเร็ว 
คุณพงษศักดิ์   :    ขอช้ืแจงทานผูถือหุนตามประเด็น ดังนี้ คือ  
1. การไมมีกรรมการในระดับโครงการไมนาจะเปนขอกังวลเนื่องจากการบริหารของโครงการเปน

ลักษณะของการมีกระแสลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟาหากมีลมก็ผลิตกระแสไฟและขายได เกิดรายรับ 
จายเงินปนผล สําหรับการลงทุนของโครงการจะลงทุนไดเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับโครงการนี้เทานั้น 
ดังนั้นการรับเพียงรายงานนาจะเพียงพอและเชื่อถือได 

2. ความพรอมของเงินทุนที่จะชําระคาหุน  เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีการลงนามสัญญา Balance of 
Plant เพื่อกอสรางกอนแลว ประมาณ 300 ลาน ดังปรากฎตามรายงานของ IFA ซึ่งสวนนี้จะผันเปน
เงินลงทุนเพื่อชําระคาหุนงวดแรก นอกจากนี้บริษัทยังหุนซื้อคืนที่ยังไมไดจําหนาย ใบสําคัญแสดง
สิทธิ DEMCO-W3 DEMCO-W4 และเงินกูจากสถาบันการเงินที่เตรียมรองรับการชําระคาหุน
ดังกลาว 
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3. การที่วินดฯ ยอมแกไขสัญญาตามเงื่อนไขของเด็มโกเสมือนวามีนัยยะนั้น ขอเรียนวาที่ผานมามีการ
ช้ีแจงกับนักลงทุนมาตั้งแต กลางป 2553 วาโครงการนี้จะเกิด แตดวยขอจํากัดเรื่องโครงสรางเงินทุน
ทําใหชลอมาจนปจจุบัน และที่ผานมาเด็มโกกับวินดฯ ไดรวมพัฒนาโครงการกันมาโดยตลอด ดังนั้น 
วินดจึงยินยอมแกไขสัญญาตามที่ IFA เสนอแนะ เพื่อใหโครงการไดเดินหนาตอไปไดเปนโครงการ
พลังงานลมของประเทศ 

คุณไพฑูรย  :  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา เดิมบริษัทมีการเตรียมแผนจะเขาลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอยู
แลว โดยมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 DEMCO-W4  เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ
พลังงานแสงอาทิตยที่เขื่อนปากมูล  โดยบริษัทยื่นเสนอขอขายกระแสไฟฟากับ กฟผ. แตเนื่องจาก Adder 
ที่บริษัทไดรับตํ่า ผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุนบริษัทจึงยกเลิกแผนการลงทุนในโครงการดังกลาว 
และพิจารณาการลงทุนในโครงการพลังงานลมนี้ที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวา ซึ่งเปนการลงทุนตาม
เปาหมายที่บริษัทเตรียมไวเพื่อขยายธุรกิจไปสูพลังงานทดแทน 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและขอมติที่ประชุมโดยไดเรียนเชิญ
ผูเขาประชุมเปนตัวแทนเพื่อเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงเพื่อความ 
 
โปรงใส (คุณเพ็ญศรี  จินตนานนท ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)โดยวาระนี้ที่ประชุมตอง
อนุมัติดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุน บริษัท อีโอลัส เพาวเวอร ตามรายละเอียด
ที่เสนอดังกลาวขางตน 

(เห็นดวย 204,736,265 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.6945 ไมเห็นดวย 4,803,702 เสียง คิดเปน
อัตรารอยละ 2.2922 งดออกเสียง 27,854 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.0133) 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายไพฑูรย กําชัย เปนผูกลาวนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอผูถือหุน  

นายไพฑูรย กําชัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 
363,538,157 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 635,461,843 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมเปนจํานวน 999,000,000 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญ 999,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

นอกจากนี้ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ
บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไวขางตน ดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 999,000,000 บาท (เการอยเกาสิบเกาลานบาท) 
 แบงออกเปน 999,000,000 หุน  (เการอยเกาสิบเกาลานหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
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 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 999,000,000 หุน  (เการอยเกาสิบเกาลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ ไมมี หุน (-) 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน 

(เห็นดวย 206,790,840 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 98.6749 ไมเห็นดวย 1,805,065 เสียง คิดเปน
อัตรารอยละ 0.8613 งดออกเสียง 971,916 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.4638) 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายใหนายไพฑูรย กําชัย เปนผูกลาวนําเสนอรายละเอียดในวาระนี้ตอผูถือหุน  

นายไพฑูรย กําชัย แจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระกอน จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 363,538,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 316,828,627 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ตามรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ในอัตราสวนการจองซื้อ 
2 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม กรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง และในระหวางระยะเวลาการจองซื้อหุนเพิ่มทุน     
ผูถือหุนเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ไดรับจัดสรร
ตามสัดสวนได ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และมีอํานาจในการพิจารณา
จัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการที่ผูถือหุนไมใชสิทธิจองซื้อใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานง
จะซื้อหุนเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมแตละรายที่จองเกินสิทธิ
ดังกลาว จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุนเหลือ
เพียงพอที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเกินกวาสิทธิของตนทุกราย ใหจัดสรรหุนใหแก
ผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามจํานวนหุนที่แสดงความจํานงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกลาว  

จํานวนหุนที่จัดสรรดังกลาวขางตนเปนการคํานวณรวมถึงกรณีผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัททั้งจํานวน ทั้งนี้ จํานวนหุนที่บริษัทจะจัดสรร
ขึ้นอยูกับจํานวนทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทในวันที่บริษัทกําหนดสิทธิการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและเปนไปตามอัตราสวนการจองซื้อตามที่กําหนดขางตน 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 46,709,530  หุน สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมครั้งที่ 3 (DEMCO-W3) ผูถือหุนเดิมครั้ง
ที่ 4 (DEMCO – W4) และผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2)  ซึ่งตองมีการปรับสิทธิตาม
ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท โดยเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่สํารองไวเดิมจะมี
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หุนสํารองรวมจํานวนทั้งสิ้น 238,732,535 หุน ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท 

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน หรือเนื่องจากการไมมีการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน หรือตาง
คราวกันในโดยราคาเสนอขายไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 ของราคาตลาด  ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ  เกี่ยวกับการจัดสรร  รวมถึงการพิจารณากําหนด  "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของจะกําหนด 

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนที่มีเขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด 
บริษัทจะดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

นอกจากนี้ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา หากบริษัทไมมีการเขาลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด 
ตามที่ขออนุมัติในวาระขางตน บริษทัก็จะไมดําเนินการเพิ่มทุนตามที่ขออนุมัติในครั้งนี้ทั้งหมด 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 363,538,157 หุน
ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน  

(เห็นดวย 206,790,940 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 98.6749 ไมเห็นดวย 2,749,027 เสียง คิดเปน
อัตรารอยละ 1.3118 งดออกเสียง 27,854 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.0133) 

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ปดประชุม เวลา 16.52 น. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 

1.  ชื่อ-สกุล   นายวิทยา   คชรักษ 
 สัญชาติ   ไทย 

อายุ    70 ป 
ท่ีอยู   59/127 หมูที่ 3  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟากําลัง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรม หลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   หลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝายอํานวยการ รุนที่72 สถาบันจิตวิทยา 
   ความมั่นคงแหงประเทศไทย 
   หลักสูตรวิทยาการทัพเรือ รุนที่ 28 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหาร 
   เรือช้ันสูง 
   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 25 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  - 
    สัดสวนการเขารวมประชุม                 - 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       -    
   สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            - 
 

ประวัติการทํางาน  
2544-2545  ผูวาการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2541-2543  ผูจัดการใหญธุรกิจผลิตไฟฟา 2 
2536-2539 ผูอํานวยการฝายเดินเครื่อง โรงไฟฟาแมเมาะ 
2531-2533  ผูชวยผูอํานวยการ เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ 
2527-2530 หัวหนากองเดินเครื่อง โรงไฟฟาบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2523-2526 หัวหนากอง โรงไฟฟาขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 

 2507  วิศวกรฝายเดินเครื่องโรงไฟฟาพระนครเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
  

สิ่งที่สงมาดวย 3 
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2. ชื่อ   นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   70  ป 

ท่ีอยู    28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงตลาดบางเขน    
    เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ  

    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรม  Certificate of Organization & Operation of Rural Electric, USA. 

                  อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit  
Committee Program (ACP) และ Finance for Non-Finance  
Director (FN) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  5  ป  ( อนุกรรมการตรวจสอบ  2 ป ) 
   สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2554 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขนั/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  (ณ วันที่ 6 มกราคม 2555)  203,749   หุน     
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                0.04    % 

ประวัติการทํางาน 
 2549 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บมจ.เด็มโก 
    กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เด็มโก 
 2544 – 2544  รองผูวาการ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
    กรรมการศูนยเช่ียวชาญพิเศษ เฉพาะดานเทคโนโลยี่ไฟฟากําลัง คณะ 

วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 2541 – 2544  ผูชวยผูวาการ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

29/46  29/46  

 
3.  ชื่อ   นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   63 ป 
    ท่ีอยู   188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด   

จ.นนทบุรี  11120 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ  จาก 
สถาบันพระปกเกลา ( King Prajadhipok’s Institute ) 
Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F.  
Kennedy  School Harvard University, USA. 
Certificate of Advance Management, Montreal University,  
Canada. 
Certificate of Management Development Program, Bangalore  
Institute of  Technology, India. 
Certificate of Economic Development , NIDA, Bangkok. 
Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric  
Power Company, Japan. 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  3  ป   
สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2554 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2555) 30,320 หุน 
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                0.01 %   
ประวัติการทํางาน 

พ.ค. – ก.ย. 2550  รักษาการผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2548 – พ.ค. 2550    รองผูวาการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 2546 – 2548  รองผูวาการธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2544 – 2545  ผูชวยผูวาการพัฒนาองคกร   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2540 – 2543  ผูอํานวยการฝายแผนวิสาหกิจ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2531 – 2539  ผูอํานวยการกองแผนวิสาหกิจ    การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
 
 



บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

30/46
  30/46  

 
 
4.  ชื่อ   นางสาวภาษิตา   กิจยโภค 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   50 ป 
    ท่ีอยู   88 ซอยประดิพัทธ 19  ถนนประดิพัทธ   แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee                          
                          Program (ACP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  3 ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2554 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เขารวมประชุม 9 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                        30,320 หุน   
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                 0.01 %     
ประวัติการทํางาน 

2535 – ปจจุบัน  กรรมการและผูจัดการสายงานบริการบัญชี บจก.สํานักงานปยะแมเนจเมนต 
2532 – 2534    หุนสวนและผูจัดการแผนกบริการบัญชี   บจก.สํานักงานปยะแมเนจเมนต 

 2531 – 2531  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอากร 3   สํานักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี    
 2530 – 2531  หัวหนาแผนกบริการบัญชี   บจก.สํานักงานปยะแมเนจเมนต 
 2528 – 2529  ผูชวยผูสอบบัญชี    สํานักงานยงยุทธ แอนด แอสโซซิเอตส 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป พ.ศ.2555 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ.2555 ในวงเงิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปท่ีผานมา 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2555  ตามที่
คณะกรรมการเสนอจํานวน  3,900,000 บาทเทากับคาตอบแทนในป 2554 ในรอบ 3 ปที่ผานมา บริษัทไดจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการ ดังนี้  

 
ชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เปนรายบุคคล ดังนี้  

ป 2552 ป 2553 ป 2554 รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ 
จํานวนเงิน(บาท) จํานวนเงิน(บาท) จํานวนเงิน(บาท) 

(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ           ประธานกรรมการ* 462,000 462,000 462,000 
(2) พล.อ.เธียร ชนไมตรี                 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ** 
462,000 462,000 462,000 

(3) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ              กรรมการอิสระ** 462,000 462,000 462,000 
(4) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ*** กรรมการอิสระ** 328,533 462,000 462,000 
(5) นางสาวภาษิตา  กิจยโภค*** กรรมการอิสระ** 328,533 462,000 462,000 
(6) นายประเดช กิตติอิสรานนท       กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(7) นายสุวัฒน จรดล                      กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(8) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต                กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(9) นายอาคม มานะแกว กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(10) นายภูมิชาย  หิรัญชัย กรรมการ* 264,000 264,000 264,000 
(11)  นายไพโรจน   ศิริรัตน*** กรรมการ* 187,733 264,000 264,000 
(12) นางสุนทริกา เกาฏีระ** กรรมการ** 133,467 - - 

รวมทั้งสิ้น  3,684,266 3,894,000 3,894,000 
หมายเหตุ  /*  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ 

 /** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ตําแหนงกรรมการ จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทนป 
2553 (บาท) 

คาตอบแทนป 
2554 (บาท) 

คาตอบแทนป 2555 
(ปท่ีพิจารณา) (บาท) 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 1,848,000 1,848,000 1,848,000 
กรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ 7 2,046,000 2,046,000 2,046,000 
รวม 11 3,894,000 3,894,000 3,894,000 
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โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 
2553 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณาในการจาย
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น โดยไดแบงแยกเปน ดังนี้ 
-      แยกตามหมวดธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย)  คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 638,548 บาทตอคนตอป  
-      แยกตามขนาดรายไดของบริษัท (1,000 - < 5,000 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 456,858 บาทตอ  
        คนตอป 
-     แยกตามขนาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท (100- < 300 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่   
       401,291 บาทตอคนตอป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
หากพิจารณาขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทขางตนจะเห็นไดวา คาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

ในป 2554 ซึ่งมีอัตราคาตอบแทนโดยเฉลี่ย 292,300 บาทตอคนตอป และคาตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 462,000 บาทตอคนตอป อยูในเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม ขอใหที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป  2555 เปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 
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ขอ  17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
            (1)  ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 
            (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เพื่อเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน 

    เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับการเลือกต้ังใหเปนกรรมการเทากับจํานวน 
      กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา 
      มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผู 
       ออกเสียงชี้ขาด 

ขอ  19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)   
             โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน  
             หน่ึงในสาม (1/3)กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ  
            บริษัทเปนมหาชน   จํากัด  การออกจากตําแหนงของกรรมการตามวาระนั้นจะใชวิธีจับฉลากวาผูใดจะออก   
             สวนป ตอ ๆ ไป ให  กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจาก  
            ตําแหนงนั้น อาจจะ เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
ขอ  33.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
             (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทไดดําเนินการไปในระยะ 
                   รอบปที่ผานมา 
             (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
             (3)  พิจารณาจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 
             (4)  เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
             (5)  แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
             (6)  กิจการอื่นๆ 
ขอ  35.  ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได   โดย 

ผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู 
มอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดกอนเขารวมประชุม ผูรับมอบ 
ฉันทะจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว 

ขอ  46.  หามมิใหประกาศจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มี 
การจายเงินปนผลระหวางกาล เงินปนผลจะตองจายจากเงินกําไรเทานั้น 

ขอ  49.  เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน แตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นในเรื่องหุนบุริมสิทธิ 
ขอ  50.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ 

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

 ขอ  57.  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได      
 

 

ขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
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รายชื่อคณะกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ 
หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายช่ือดังตอไปนี้ 

  
  
1.    ช่ือ  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ      70 ป 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
       ที่อยู      28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  

 2.    ช่ือ  นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ  63 ป 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
           ที่อยู   188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

  
3.    ช่ือ  น.ส.ภาษิตา   กิจยโภค 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                       อายุ  50  ป 
           ที่อยู    88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน มีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทน

กรรมที่พนตําแหนงตามวาระ และวาระที่ 5 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 
นิยามกรรมการอิสระ      : บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุนไมเกินรอยละ 1 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

โรงแรม ทีเค พาเลซ 
เลขท่ี 54/7  ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนน แจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร. 02-574-1588    แฟกซ. 02-982-8618
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แบบหนังสือมอบฉันทะ
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
       เขียนที่ …………………………….. 

 เลขทะเบียนผูถือหุน       
      วันที่ ..............เดือน…………. พ.ศ…………..  

      
(1)   ขาพเจา       ....................................................................................................................................    

          สัญชาติ………………………….                                                                                                             

         อยูบานเลขที่....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง.................................................. 

         อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...................... 

 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

         โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ………………   หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    .................... เสียง  ดังนี้           

□ หุนสามัญ …………………………. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........……………...เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ    ................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  ……….....................เสียง 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย …………………………………..  หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .................................................... ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย ………………………………..  หรือ 
             3. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .................................................... ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย …………………………………..   
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองสุพรรณิการ ช้ัน 3 โรงแรม 
ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
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วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป  2554 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นายวิทยา   คชรักษ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นางสาวภาษิตา  กิจยโภค 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

(5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          ลงชื่อ ........................................................ผูมอบฉันทะ  

                                        (   ……………..………………………  ) 

                                 ลงชื่อ ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ  

                                        ( …………….………………………. ) 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระการเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ   
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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
                                                                                                  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 
          เขียนที่ …………………………………………..  
เลขทะเบียนผูถือหุน..............................................                                

        วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………        
 (1)   ขาพเจา.................................................................................................................................................                                              
            สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………...              

อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส............................... 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................... 
 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)   
             
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………… หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง  
ดังนี้  
        □ หุนสามัญ  ………………………  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง  

      
        □ หุนบุริมสิทธ ิ ……………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน…………………………………..……… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………………..…………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        3. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………….………………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..…………..  
 
 
 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองสุพรรณิการ  ช้ัน 3 
โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210   หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  มอบฉันทะบางสวนคือ 
 
  □ หุนสามัญ  …………………….หุน  ออกเสียงลงคะแนนได   …………………….    เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได    …………………….        เสียง 
      
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 
 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 
วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2554  และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  ช่ือกรรมการ   นายวิทยา  คชรักษ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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ช่ือกรรมการ   นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นางสาวภาษิตา   กิจยโภค 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                               เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          ลงชื่อ ..............................................ผูมอบฉันทะ  

                                        (   ………………………………  ) 

                                 ลงชื่อ ...............................................ผูรับมอบฉันทะ  

                                        ( …………………………………) 
 
 
หมายเหตุ 
1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ   
       แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 
2.   หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
        ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.    วาระการเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2555 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนไดลงช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง 

2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.)  ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่ง
เปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 

ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็น
วาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งเปนผูถือหุน 

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผูมอบ
ฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณีมอบ
ฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่จัดทําเปนภาษา
อื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือ
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 แบบ 
ดังนี้ 
• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช  แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แต
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  6) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังเลขานุการบริษัทของบริษัท(คุณไพฑูรย  กําชัย) ภายในวันอังคารที่ 24  

เมษายน  2555 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหน่ึงชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 

 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะ
เพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 
2555   ณ หองสุพรรณิการ  ช้ัน 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210     ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  7 ) 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

4.1   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 4.2   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจก

ใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  
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(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

  

4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 
• กรณีอื่ น  ๆ  ซึ่ งมี กฎหมาย  หรื อข อบั งคับบริษัทกํ าหนดไว แตกต า งจากกรณีปกติ  มติของ 

ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุน
ในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได เวน
แตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ 

 4.4   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
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