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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
         วันที่ 1  ตุลาคม 2555 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 2. รายละเอียดการปรับโครงสรางกลุมบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) โดยการโอนกิจการบางสวน

ใหแกบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด 
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
  4. เอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบการมอบฉันทะและหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน  

5. ประวัติ กรรมการตรวจสอบที่จะเปนผูรับมอบฉันทะ 
6. แผนที่ต้ังโรงแรม ทีเค พาเลส 

   
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองสุพรรณิการ โรงแรม ที เค พาเลส เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆดังตอไปนี้   

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 
ท่ีมา : บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และไดบันทึกรายงานการ

ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ไดบันทึกเนื้อหาสาระของการ

ประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรืออุปกรณสําหรับงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหแกบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอย 
 

 ท่ีมา :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ไดมีมติใหโอนกิจการสวนที่
เกี่ยวกับงานขาย ซึ่งประกอบดวย กิจการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กซึ่งเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน การ
จําหนายอุปกรณสําหรับระบบจําหนาย ระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย และการจําหนายวัสดุและอุปกรณกอสราง 
ใหแก บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ปรากฏตามรายละเอียดการปรับโครงสรางกลุมบริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่สงมาดวย 2) แตเนื่องจากการโอนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน จึงตองนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
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 ความเห็นคณะกรรมการ : การโอนกิจการดังกลาว เปนไปเพื่อปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
ใหชัดเจน ทําใหเกิดความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มโอกาสและ
ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ในอนาคตดวย ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการโอนกิจการ
ดังกลาว 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 363,538,157 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยัง
มิไดออกจําหนาย จํานวน 363,538,157 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 
ท่ีมา : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 635,461,843 

บาท เปน 999,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 363,538,157 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรหุนจํานวน 
316,828,627 หุน สําหรับเสนอขายแกผูถือหุนเดิม เพื่อนําเงินมาใชในการดําเนินกิจการของบริษัท และ จัดสรรหุนจํานวน 
46,709,530 หุน สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมครั้งที่ 
3 (DEMCO-W3) ผูถือหุนเดิมครั้งที่ 4 (DEMCO – W4) และผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2)  ซึ่งตองมีการปรับ
สิทธิตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเนื่องจากการเพิ่มทุน  

ความเห็นคณะกรรมการ  : ปจจุบัน บริษัทมีกระแสเงินสดในการดําเนินงานเพียงพอ ไมมีความจําเปนตอง
ระดมทุนจากผูถือหุน  จึงเห็นควรใหลดทุนจดทะเบียนดังกลาว ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนตามที่
คณะกรรมการเสนอ  
 

วาระที่ 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4   ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน   ดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 635,461,843  บาท   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

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

หน่ึงพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 635,461,843 หุน   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หน่ึงพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-“ 

 
ท่ีมา  :  เปนการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนที่ลดลง 
ความเห็นคณะกรรมการ  : การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน เปนสิ่งที่

กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ  

 
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใน
วันที่ 25 กันยายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และ
ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 26 กันยายน 2555     

 
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใด

ประสงคจะแตงต้ังผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ (สิ่งที่สงมาดวย 3) และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตาม
(สิ่งที่สงมาดวย 4) มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
12000 กอนวันประชุม หรือนําหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบดังกลาว มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่
ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม ทั้งนี้ ทานสามารถแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หรือบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะก็ได 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                         
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

                                                                                                   ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2555  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 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  โดยมีนางประพีร  ปุย
พันธวงศ   ประธานกรรมการ  เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 44 ราย และผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม จํานวน 51 ราย รวมเปน 95  ราย นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 267,081,052  หุน คิดเปน
รอยละ  48.8498  ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด  546,738,963 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
แลว จึงกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระและกอนการเริ่มประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํา
กรรมการและ ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 

 
1. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ     กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ            กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค                 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายประเดช   กิตติอิสรานนท     กรรมการ  
5.  นายสุวัฒน จรดล      กรรมการ  
6. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต      กรรมการ  และ กรรมการผูจัดการ 
7. นายไพโรจน  ศิริรัตน      กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
8.   นายภูมิชาย  หิรัญชัย        กรรมการ   
9. นายไพฑูรย   กําชัย      เลขานุการบริษัท  กรรมการบริหาร และรองกรรมการ  
                                                         ผูจัดการสายการเงิน  และบัญชี 
 
นอกจากนี้มีผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. นายวิทยา   คชรักษ  ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ 
2. ที่ปรึกษากฎหมาย  1 คน คือ คุณวิชาญ   ดวงฤทธิ์ 
3. ตัวแทนผูสอบบัญชี  จาก สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ  ไดแก 
     คุณจินตนา  มหาวนิช  และ คุณพิมลรัตน  เรืองรัตนสุนทร 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 
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 (3)     สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะ ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว บริษัทจะนับคะแนน
ตามที่ผูถือหุนระบุมา 

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

  (5) ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ จะไมอยูในหองประชุมในระหวางการพิจารณาวาระใด ขอใหมอบ
บัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ที่หนาประตู เพื่อเจาหนาที่จะไดนํามารวมนับคะแนนใหตามความประสงค
ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

   (6)   ในทุกระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความเห็น หรือเสนอคําถาม    ขอใหยก
มือและเมื่อประธานฯอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด 
แลวจึงเสนอความเห็นหรือคําถามตอไป  

 
สําหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน เพื่อความสะดวก 

และรวดเร็ว   เมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ เจาหนาที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูที่ไม
เห็นดวยและงดออกเสียงนําไปลบออกจากคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อนับเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ  

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว  ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2554 ซึ่งประชุม  

                  เม่ือ วันที่ 27  มิถุนายน  2554 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาและซักถาม   

คุณอานันท  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุน  :  ขอใหแกไขชื่อของตนในรายงานการประชุม จากอนันต  เปนอานันท  
และขอใหความเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ IFA ระบุในหนาที่  22 วา Return on Equity ในปที่ใหผลตอบแทน
สูงสุดอยูในปหลัง ๆน้ัน  นาจะเปนอยูในชวง 8 ป แรกที่ไดรับ Adder มากกวา 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 269,675,365 เสียง จํานวน 98 ราย  รับรองรายงานการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2554   
 

วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2554 พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2554 
 
                ประธานแจงใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ 
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                 เลขานุการบริษัท  :                                                                                           

งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 พรอมทั้งรายงานของ
ผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ซึ่งบริษัทไดนําสงงบการเงินดังกลาวใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอชี้แจง
โดยสรุปอีกครั้ง ดังนี้  

 
ผลการดําเนินงาน 

 รายการ หนวย ป 2553 ป 2554 

รายไดจากการขาย ลานบาท 310.61 268.33 

รายไดงานบริการ ลานบาท 2,182.21 3,020.46 

รายไดรวม ลานบาท 2,520.20 3,327.60 

กําไรสุทธิ ลานบาท 73.59 116.08 

อัตรากําไรสุทธิ % 2.95 3.53 

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.23 0.27 
รายไดจากการขายลดลงจากป 2553  จากงานขายวัสดุกอสรางซึ่งป 2554 บริษัทเนนการพิจาณาเครดิตลูกคาเปน

สําคัญ  สวนรายไดงานบริการเพิ่มขึ้น จากป 2553 จากรายไดโครงการพลังงานทดแทน ซึ่งในป 2553 มีรายได 190 ลาน
บาท ในป 2554 มีรายไดจากโครงการพลังงานทดแทน ประมาณ 1,125 ลานบาท แยกเปนพลังงานลม ประมาณ 800 ลาน
บาท พลังงานแสงอาทิตย 300 ลานบาท 

ฐานะการเงิน    
รายการ หนวย ป 2553 ป 2554 

สินทรัพยรวม ลานบาท 1,969.06 3,656.29 
หน้ีสินรวม ลานบาท 918.64 2,579.72 
สวนผูถือหุน ลานบาท 1,050.42 1,076.57 
ทุนชําระแลว ลานบาท 435.46 446.04 

สินทรัพยรวมที่เพิ่มขึ้นจากป 2553 อยางมีนัยสําคัญ คือเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีมติใหลงทุนในบริษัท อีโอลัส จํากัดแลวน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
บริษัทไดชําระคาหุนแลวจํานวน 611 ลานบาท จาก 1,300 ลานบาท 

หน้ีสินรวม เพิ่มขึ้นจาก เงินกู ยืมธนาคาร โดยเพิ่มจาก 136 ลานบาท เปน 589 ลานบาท และเงินรับลวงหนาจาก
ลูกคาเพิ่มจาก 131 ลานบาท เปน 618 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น 
 คุณอานันท  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุน  : สอบถามเกี่ยวกับ MOU ที่บริษัททํากับบจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง ครบ
กําหนดแลว มีการดําเนินการอยางไร หรือไม 
 เลขานุการบริษัท : มีการทําสัญญา MOU ใหมที่มีเนื้อหาเหมือนเดิม ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2557 
  
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานผลการดําเนินงานป 2554 พรอมทั้งอนุมัติงบการเงินและรายงานของ

ผูสอบบัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554  และการจายเงินปนผล 
 
             ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553   และการ
จายเงินปนผล 

               เลขานุการบริษัท :  ช้ีแจง ดังนี้ 

งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2554 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิจากการดําเนินงาน 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 มีมติ 

              1.ใหจัดสรรกําไรสุทธิไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 134,983,831.11 บาท จํานวน 6.75 ลานบาท ไวเปน
ทุนสํารองตามกฏหมาย รวมเปนทุนสํารอง 37.11 ลานบาทคิดเปน 3.71% ของทุนจดทะเบียน  

2. จายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลังในสวนของกําไรที่เสียภาษีรอยละ 30 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท
สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.08 บาทตอหุนนี้ จะใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-
W4 และDEMCO-ESOP 2 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย   

โดยมีรายละเอียดหุนสามัญในการคํานวนจายเงินปนผลในครั้งนี้  เปน ดังนี้ 
                      รายการ                          จํานวน 
หุนสามัญเดิม กอนใชสิทธิ W 4 & ESOP2        546,738,963 หุน 
หัก  หุนซื้อคืน            32,479,900 หุน 
คงเหลือ หุนสามัญที่มีสิทธิรับเงนิปนผล        514,259,063 หุน 
บวก  หุนสามัญจากการใชสิทธิ ESOP 2            2,686,464 หุน 
รวม หุนสามัญที่มีสิทธิรับเงินปนผล        516,945,527 หุน 
เงินปนผลจายตอหุน                     0.08 บาท 
เปน เงินปนผลจายจากกําไรครึ่งปหลัง   41,355,642.16 บาท 
บวก เงินปนผลจายครึ่งปแรก    14,385,220.79 บาท 
รวมเปน เงินปนผลจายทั้งป    55,740,862.95 บาท 
คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ 41.29 ของกําไรสุทธิประจําป 2554    
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ทั้งนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรบัเงินปน
ผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 3 พฤษภาคม 2555  และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 
22 พฤษภาคม 2555 

 ภายหลังเลขานุการบริษัท ช้ีแจงเสร็จสิ้น  ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

 คุณสมชัย  สุชาติเจริญยิ่ง  ผูถือหุน : อัตราการจายเงินปนผล  ป 2554 ลดลงเมื่อเทียบกับ ป 2553 และป 2552 
จาก 15 สตางค/หุน เหลือ จาย 11.5 สตางค/หุนในปน้ี เปนเพราะเหตุผลใด แนวโนมในป 2555 เปนอยางไร 

 กรรมการผูจัดการ :  อัตราการจายเงินปนผลที่ลดลงในปน้ี เกิดจากความลาชาของโครงการพลังงานลม ที่ติด
ปญหาเรื่องใบอนุญาต และโครงสรางเงินทุน  ทําใหรายไดไมเปนตามเปาหมาย อยางไรก็ตามในปจจุบันปญหาดังกลาว
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งในวาระถัดไปจะชี้แจงใหทราบถึงแนวโนมการดําเนินงานของป 2555 และ ป 2556 ให
รับทราบอีกครั้ง 

             เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 272,423,004 เสียง จํานวน111 ราย  อนุมัติการจัดสรร
เงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554  เปนทุนสํารองตามกฏหมายจํานวน  6,750,000 บาท และ
จายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลังในอัตราหุนละ 0.08 บาทใหกับผูถือหุน เปนจํานวนเงิน
รวม 41,355,642.16 บาท  โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 8 พฤษภาคม 
2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555  กําหนดจายปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม  2555  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ 

 
วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

                            ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดแจงในเอกสารเชิญประชุมแลวน้ัน กรรมการที่พนจากตําแหนงใน
ครั้งนี้มี 4 ทาน ดังนี้ 

1.  พลเอกเธียร  ชนไมตรี  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
4.  น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
 

 โดยพลเอกเธียร ชนไมตรี ซึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบขอหยุดพักผอนเนื่องจากอายุมากแลว   
               คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ในชวงที่ผานมา จึงไดเสนอแตงต้ังบุคคลที่เหลืออีก 3 ทานเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  และไดเรียนเชิญ คุณ
วิทยา  คชรักษ  ซึ่งเปนอดีตผูวาการการไฟฟาฝายผลิตเปนกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการโดยขอใหลงมติเปนรายบุคคล เริ่มจาก คุณวิทยา  คชรักษ  คุณสงวน ตังเดชะหิรัญ 
คุณไมตรี ลักษณโกเศศ และคุณภาษิตา  กิจยโภค 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน เปนกรรมการของบริษัท  
ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 1.   นายวิทยา  คชรักษ    
เห็นดวย 272,378,004 เสยีง  คิดเปน  99.9816 % 
งดออกเสียง         50,000  เสียง คิดเปน    0.0184 % 
จํานวนผูออกเสียง 112 รายจํานวน 272,428,004 หุน  

2.   นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ   
เห็นดวย 272,130,725 เสยีง  คิดเปน  99.9816 % 
งดออกเสียง         50,000  เสียง คิดเปน    0.0184 % 
จํานวนผูออกเสียง 111 รายจํานวน 272,180,725 หุน (ไมนับรวมคะแนนเสียงคุณสงวน) 

3.   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ 
เห็นดวย 272,347,684 เสยีง  คิดเปน  99.9816 % 
งดออกเสียง         50,000  เสียง คิดเปน    0.0184 % 
จํานวนผูออกเสียง 111 รายจํานวน 272,397,684 หุน (ไมนับรวมคะแนนเสียงคุณไมตรี) 

4.   น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  
เห็นดวย 272,347,684 เสยีง  คิดเปน  99.9816 % 
งดออกเสียง         50,000  เสียง คิดเปน    0.0184 % 
จํานวนผูออกเสียง 111 รายจํานวน 272,397,684 หุน (ไมนับรวมคะแนนเสียงคุณภาษิตา) 
 

 ภายหลังลงมติคุณอานันท  ตันติจรัสชีพ ผูถือหุน กลาวขอบคุณคุณวิทยา ที่มาเปนกรรมการใหบริษัท และ
ขอใหคุณวิทยากลาวแสดงทัศนะใหกับที่ประชุมผูถือหุน 
 คุณวิทยา   คชรักษ :  กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มีมติแตงต้ังเปนกรรมการอิสระของบริษัท และแสดงเจตจํานงที่
จะทําหนาที่อยางดีที่สุด  ดังนี้   

1. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกคนใหเทาทัดเทียมกัน 
2. ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารใหปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่กรรมการไดมอบหมายไว 
3. ดูแลใหฝายบริหารพัฒนาบุคคลากรใหดีมีคุณภาพ  รักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพไวเพื่อเปนความกาวหนา 

ของบริษัท 
4. ดูแลภาพลักษณของบริษัท ลูกคา รวมถึงการทํางานเสร็จตามสัญญา ใหเปนที่ไววางใจและนิยมชมชอบ

ของลูกคา 
ซึ่งทั้ง 4 ประการที่กลาวนี้จะเปนผลประโยชนของผูถือหุนทุกคน 

วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พ.ศ. 2555 

              ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

                 เลขานุการบริษัท  ช้ีแจง ดังนี้ 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไววา ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผูพิจารณาคากําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการของบริษัทฯ  
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                สําหรับป 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 เห็นควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการป 2555 เทากับป 2553-2554 ภายในวงเงินไมเกิน 3,900,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ มี
ความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจายคาตอบแทนเปนรายเดือน  ดังนี้ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  คนละ 38,500 บาท  จํานวน 5 คน รวมเปนเงิน  2,310,000 บาท 
กรรมการ   คนละ 22,000 บาท จํานวน  6 คน รวมเปนเงิน   1,584,000 บาท 
รวมจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น  3,894,000 บาท เทากับ ป 2553-2554  โดยจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการ
ที่ขออนุมัติครั้งนี้ไมเกิน 3,900,000บาท                                                                                
 
 หลังจากเลขานุการช้ีแจงประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 คุณพิเชษฐ  หุตายน  ผูถือหุน :  ขอใหช้ีแจงจํานวนครั้งที่มีประชุมกรรมการและจํานวนกรรมการเขารวม
ประชุม 
 เลขานุการบริษัท :  การเขารวมประชุมของกรรมการในปที่ผานมามีบันทึกในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผู
ถือหุนในหนาที่ 36 ซึ่งจะมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 
 
  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 เทากับป 2554  ในวงเงินไมเกิน  3,900,000 

บาท  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นดวย 154,581,210 เสยีง  คิดเปน  99.9475 % 
ไมเห็นดวย          76,200 เสยีง  คิดเปน  0.0493 % 
งดออกเสียง            5,000  เสียง คิดเปน    0.0032 % 

จํานวนผูออกเสียง 104 รายจํานวน 154,662,410 หุน (ไมนับรวมคะแนนเสียงกรรมการผูมีสวนไดเสีย
จํานวน 118,365,834 เสียง)  

 
วาระที่ 6.    พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําหนด    
  จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2555 
 

    ประธานขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี สําหรับป 2555 

                    เลขานุการบริษัท  ช้ีแจง ดังนี้ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี  
และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว
เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ซึ่งที่ผานมาไดปฏิบัติงานไดเรียบรอยและทันเวลา  โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี ดังนี้ 

1.  น.ส.จินตนา  มหาวนิช    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 
2.  นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231 
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โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมของบริษัท  ซึ่งในปที่ผานมาคุณจินตนา  มหาวนิช เปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

 และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป  2555  เปนจํานวน 1,050,000 บาท  เพิ่มจากป 2554 จํานวน155,000 บาท  
เนื่องจาก ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และตองสอบทานการจัดทํางบรวมของบริษัทรวม 
                ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 
  หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ ใหแตงต้ังผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2555 และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกิน 1,050,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ   ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 272,952,044 เสยีง  คิดเปน  99.9721 % 
ไมเห็นดวย          76,200 เสยีง  คิดเปน  0.0279 % 

จํานวนผูออกเสียง 114 ราย  จํานวน 273,028,244  หุน 
 
วาระที่ 7.  พิจารณากิจการอื่นๆ 
                 

ประธานฯ  ขอใหคุณพงษศักดิ์ กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงแผนการดําเนินงานของป 55  และแนวโนมใน
อนาคต 

 
กรรมการผูจัดการ  :   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555ไดช้ีแจง Backlog ของบริษัทในงาน Opportunity day ที่ตลาด

หลักทรัพยวาบริษัทมี Backlog  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 จํานวน 8,721.64 ลานบาท  ณ ปจจุบัน วันที่ 17 เมษายน 
2555 บริษัทมี Backlog  ประมาณ 8,188.08 ลานบาท โดยไดหักโครงการกอสรางพลังงานแสงอาทิตยที่บอพลอย จํานวน 
845 ลานบาท เนื่องจากผูวาจางไดเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุน  และไดรับงานกอสรางสถานีไฟฟายอยของเอกชนเพิ่ม 4 
โครงการ จํานวน 241 ลานบาท  โดยมีเปาหมายรายไดในป 2555 ที่ 5,000 ลานบาท ซึ่งยังไมรวมโครงการกอสราง
พลังงานแสงอาทิตยของโรจนะ 2,300 ลานบาท และโครงการพลังงานลมเขาคอ 800 ลานบาท ซึ่งโครงการพลังงาน
แสงอาทิตยของโรจนะแบงเปน 3 โครงการยอย ๆ ประมาณ 800 ลานบาท ตามแผนงานจะใชสถานที่กอสรางที่เดิม แตจะ
ออกแบบใหมใหเฟรมรับแผงสูงขึ้นเพื่อหนีระดับน้ําทวม โดยคาดการวาการออกแบบจะเสร็จสมบูรณในไตรมาส ที่ 3 ป 
2555 และจะเริ่มกอสรางในไตรมาสที่ 4 ป 2555  โดยการกอสรางจะเหลื่อมกันโครงการละ 2 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จ
ในไตรมาสที่ 1 ป 2557  สําหรับโครงการพลังงานลมเขาคอซึ่งติดปญหาเรื่อง EIA ของระบบสายสงนั้น ณ ปจจุบันได
ผานคณะกรรมการชุดตางๆ เรียบรอยแลว รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และคาดวาจะเริ่มกอสรางงานโยธาในไตรมาส 
4 ป 2555 น้ี 

นอกจากนั้นในปลายป 2555 น้ีการไฟฟาสวนภูมิภาค จะเปดประมูลอีกประมาณ 3,000-4,000 ลานบาท และจะ
มีการเปดประมูลโครงการกอสรางเสาโทรคมนาคมระบบ 3G ซึ่งโครงการ 3G น้ีบริษัทคาดวาจะไดงานเพิ่มขึ้นไมนอย
กวา 450 ลานบาท อีกทั้งในปน้ีบริษัทจะไดรับการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30 % คงเหลือ 23 % ซึ่งจะสงผลดีกับ
บริษัท และยังมีโครงการพัฒนาโครงการพลังงานลมที่โคราช 1 2 และ 3 อีก 3 โครงการที่การไฟฟาฝายผลิตฯ ตอบอนุมัติ
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รับซื้อไฟฟาแลว โครงการละ 90 MW รวม 270 MW. คิดเปนมูลคาการกอสราง Balance of Plant ประมาณ 4,000 ลาน
บาท ซึ่งจะเปนงานที่ดําเนินการในป 2556 ตอเนื่องป 2557   

ในป 2556 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตในธุรกิจหลักของบริษัท ประมาณ 10-15 %  และจะไดรับเงินปน
ผลของโครงการพลังงานลมที่ลงทุนใน บจก.อีโอลัส อีก ประมาณปละ 200 ลานบาท ซึ่งจากที่กลาวมาทั้งหมดนาจะทํา
ให ROE ของบริษัทเพิ่มจาก 12 % ในปจจุบัน เปนมากกวา 20 % ในป 2556 

ภายหลังกรรมการผูจัดการชี้แจงเสร็จสิ้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 

คุณเสรี  หัตถะรัชต ผูถือหุน : การเปลี่ยนรัฐบาลจะมีผลตอธุรกิจของบริษัทหรือไม 
กรรมการผูจัดการ  : ไมมี เนื่องจากงานในปจจุบันไดเซ็นตสัญญาเรียบรอยแลว และโครงการพลังงานทดแทน

เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อชดเชยโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติในการผลิต เนื่องจากปจจุบันการ
ผลิตไฟฟาพึ่งพากาซ ถึง 75%  

 
คุณอานันท  ตันติจรัสชีพ  ผูถือหุน  : สอบถามความคืบหนาโครงการพลังงานลมหวยบง 
กรรมการผูจัดการ  : อธิบายโดยมี Presentation ประกอบ โดยสรุปดังนี้ 
โครงการกังหันผลิตไฟฟา หวยบง 2&3  ต้ังอยูที่ ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา ระยะทางหางจาก 

กรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ติดตั้งกังหันโครงการละ 45 ตน กําลังการผลิตโครงการละ 90 MW. ตัวกังหันเปนของ
บริษัท  Siemens ประเทศเดนมารก ผลิตกระแสไฟฟาสงไปยังสถานีไฟฟาชัยบาดาล  ณ ปจจุบัน มีฐานรากที่กอสรางแลว
เสร็จพรอมจะสงมอบใหบริษัท  Siemens เพื่อติดตั้งกังหันชุดแรก 18 ฐานในเดือน พฤษภาคม 2555  สําหรับงานสายสง
กอนวันที่ 15 เมษายน 2555 บริษัทไดดําเนินการแลวเสร็จประมาณ 99 %  ความคืบหนางานกอสรางโครงการหวยบง 3 
ทั้งโครงการประมาณ 75 % ซึ่ง จะเริ่ม CODทั้งโครงการในเดือน ตุลาคม 2555  สําหรับโครงการหวยบง 2  ปจจุบัน
บริษัทไดดําเนินการกอสรางประมาณ  25 % โดยจะเริ่ม COD ในเดือน กุมภาพันธ 2556 ซึ่งมั่นใจวาในสวนของเด็มโก
สามารถเสร็จทันกําหนดเวลา 

ขอช้ีแจงเพิ่มเติมที่มีขาวเกี่ยวกับพายุหมุนเมื่อเย็นวันที่15 เมษายน 2555 ที่ทาหลวง ติดกับอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ทําใหเสาไฟฟาแรงสูงลม 270 ตน เปนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบความเสียหาย 
และหาสาเหตุ ซึ่งโครงการมีประกันภัยแบบ All risk การดําเนินการกอสรางของบริษัททําตามการออกแบบและ
มาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั้งสิ้น  ซึ่งโครงการจะตองดําเนินการกอสรางสายสงใหมปรับงานกอสรางเปนทั้ง 2 
ฝงถนน โดยกอสรางแบบ 1 วงจร 1 ฝงถนนโดยจะกอสรางใหมทั้งหมด ระยะทาง 18 กิโลเมตรใชเวลากอสรางประมาณ 
3- 4 เดือนจะแลวเสร็จทันเวลา COD 

 
คุณพิเชษฐ  หุตายน  ผูถือหุน : ขอทราบกําหนดการที่ Siemens จะสงมอบและขายไฟฟา 
กรรมการผูจัดการ  : จะเริ่มจายไฟไดในเดือน กรกฏาคม 2555 แตกําหนดจําหนายไฟฟาทั้งโครงการในสิ้น

เดือนตุลาคม 2555 
 

 คุณพิเชษฐ  หุตายน  ผูถือหุน : คาใชจายที่เกิดขึ้นจากดําเนินการกอสรางใหมที่เกิดจากพายุใครเปนผูรับผิดชอบ
 กรรมการผูจัดการ  : คากอสรางที่เกิดจากพายุบริษัทประกันเปนผูรับผิดชอบ แตถาเปนคากอสรางที่เกิดจากการ
ออกแบบใหมทางโครงการคือเฟรสโคราชวินด จะเปนผูรับผิดชอบ 

 
คุณสมชัย  สุรชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุน : การปรับเพิ่มคาแรงเปน 300 บาทมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม เปนกี่ % 
กรรมการผูจัดการ  :  บริษัทยินดีทําตามนโยบาย และจะมีผลกระทบกับบริษัททําใหตนทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 % 
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และไดช้ีแจงความคืบหนาโครงการกอสรางพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันมีความคืบหนาการกอสรางมากกวา 
80% กําหนดจายไฟเดือน พฤษภาคม 2555 กําลังการผลิต 8 MW. จําหนายไฟใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
                 เมื่อไมมีผูใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณและประกาศปดการประชุม เมื่อเวลา 15.40 น 
 
  อน่ึงจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไมเทากันเนื่องจากมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุมเพิ่มใน
ระหวางการประชุมและพิจารณาแตละวาระ 
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 รายละเอียดการปรับโครงสรางกลุมบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน)  
โดยการโอนกิจการบางสวนใหแกบริษัทเด็มโก พาวเวอร จํากัด  

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนธันวาคมป 2555 

2. คูสัญญาที่ก่ียวของ 

ผูโอน  :  บริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 

ผูรับโอน  :  บริษัทเด็มโก พาวเวอร จํากัด  (“บริษัทยอย”) 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน :  บริษัทเด็มโก พาวเวอร จํากัด เปนบริษัทยอยซึ่งบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) 
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

3. ลักษณะของรายการ 

ธุรกิจของบริษัทฯ ในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ประเภทคืองานบริการและงานขาย โดยรายไดหลักของบริษัทฯ มา
จากงานบริการ สวนงานขาย ซึ่งประกอบดวยการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน การ
จําหนายอุปกรณสําหรับระบบจําหนาย ระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย และการจําหนายวัสดุและอุปกรณกอสราง 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารกิจการหลักมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะโอนกิจการสวนที่เกี่ยวกับการขายใหแก
บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในปจจุบันรอยละ 99.99  

อน่ึง การโอนกิจการบางสวนใหแกกันเปนการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ จึงไมมี
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสินทรัพยรวมสุทธิและการดําเนินงานของกลุมบริษัทแตอยางใด ทั้งนี้ การโอนกิจการบางสวน
ดังกลาวไมจัดเปนรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน  
อยางไรก็ตาม กิจการผลิตเสาโครงเหล็ก เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งการโอนและรับโอนกิจการจึงตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของทั้งสองบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เลขที่บัตรสงเสริม 2232 (2)/2550 

กิจการที่ไดรับการสงเสริม การผลิต Steel Structure 

ประเภท 4.19 กิจการผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรืออุปกรณสําหรับงาน
อุตสาหกรรม (Fabrication Industry) 

กําลังการผลิต ประมาณ 16,000 ตัน ตอป 

สิทธิประโยชนทางภาษี ไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริม รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 
มีกําหนดเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
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4. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 

การปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ โดยการโอนกิจการสวนที่เปนงานขายใหแกบริษัทเด็มโก พาวเวอร จํากัด ในครั้งนี้ 
จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงตออํานาจควบคุมและโครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ แตอยางใด โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับ
ประโยชนดังนี้ 

•     เปนการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทใหชัดเจน โดยแยกธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับพลังงานไปยังบริษัท
ยอย เพื่อเพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของลักษณะธุรกิจที่แตกตางกัน 

•     เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและศักยภาพในการแขงขันของบริษัทเด็มโก พาวเวอร จํากัดในอนาคต 

5. แหลงเงินทุนที่ใช : ใชแหลงเงินทุนภายในของกิจการของบริษัทฯ 
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    ปดอากรแสตมป 20 บาท 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

เขียนที่      

วันที่       เดือน    พ.ศ.    
 

(1) ขาพเจา         สัญชาติ                     
อยูบานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย     

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1)           อายุ           ป 
อยูบานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย          หรือ 

(2)                                อายุ           ป 
อยูบานเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย          หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 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 
วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 
      วาระที่ 2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรืออุปกรณ   
                      สําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหแกบริษัท เด็มโก   
                      เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 

 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย                              งดออกเสียง  

สิ่งที่สงมาดวย 3
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 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการ  
                               ลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่ เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก)ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ 
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
 

เขียนที่      
วันที่      เดือน      พ.ศ.     

 
(1) ขาพเจา           

สํานักงานตั้งอยูเลขที่    ถนน     ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย     
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)ใหกับ      
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม             หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 
หุนบุริมสิทธิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ         เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 
(1)                      อายุ            ป  

อยูบานเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย             หรือ 

(2)                      อายุ            ป  
อยูบานเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      
 อําเภอ/เขต      จังหวัด     รหัสไปรษณีย             หรือ 

(3)                      อายุ            ป  
อยูบานเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองสุพรรณิการ ช้ัน 3 โรงแรม ที เค พาเลซ 
เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได               เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได               เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด    เสียง 
 
 

       ปดอากรแสตมป 20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                                 เห็นดวย                    ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 
วาระที่ 2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรืออุปกรณ   
                      สําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ใหแกบริษัท เด็มโก   
                      เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 

 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย                              งดออกเสียง  
 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการ  
                               ลดทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่ เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก)ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ 
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ     ผูมอบฉันทะ 
                                                                                                            (  ) 

ลงชื่อ     ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ     ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ     ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  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 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรอง
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   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 
 

สิ่งที่สงมาดวย 4 
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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. หนังสือยืนยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ 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) เปนผูดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

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 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
แตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช  แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แต
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  เพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  5) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังเลขานุการบริษัทของบริษัท(คุณไพฑูรย  กําชัย) ภายในวันอังคารที่ 16 

ตุลาคม  2555 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหน่ึงช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม 

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

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 30 น. เปนตนไป  ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม
2555   ณ หองสุพรรณิการ  ช้ัน 3 โรงแรม ที เค พาเลซ เลขที่ 54/7 ซอยแจงวัฒนะ 15  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210     ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  6 ) 

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 
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(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจก
ใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

  

4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 
• กรณีอื่ น  ๆ  ซึ่ งมี กฎหมาย  หรื อข อบั งคับบริ ษัทกํ 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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รายชื่อคณะกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555  ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือหุน
อาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

1.     ชื่อ  นายวิทยา   คชรักษ 
 อายุ    70 ป 
                       ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       ท่ีอยู   59/127 หมูที่ 3  ต. คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
  
2.    ชื่อ  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ      70 ป 

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

 3.     ชื่อ  นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ  63 ป 

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

  
4.    ชื่อ  น.ส.ภาษิตา   กิจยโภค 

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

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณา 

 
นิยามกรรมการอิสระ      : บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของ 

ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุนไมเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน

  สิ่งที่สงมาดวย 5 
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