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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2552  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่  9  เมษายน  2552 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท 
เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

นางประพีร  ปุยพนัธวงศ  ประธานกรรมการ  เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มา
ดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  71 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 
215,295,262 หุน คิดเปนรอยละ 71.21 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและ ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชมุ ดังนี ้
1.    พลเอกเธียร  ชนไมตรี          กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประเดช   กิตติอิสรานนท   กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
4.  นายสุวัฒน จรดล          กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
5. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
6. นายอาคม  มานะแกว          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
7. นายภูมชิาย  หรัิญชัย          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
9. น.ส.ภาษิตา  กจิยโภค          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
10.         นายไพโรจน  ศิริรัตน          กรรมการ  และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
11. นายไพฑูรย   กําชัย          เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
 

 นอกจากนี้ มีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม คือ 
1. นางสาววรรญา  พุทธเสถียร      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยาง
หนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียง
ลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดยีน 
(Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมี
การสอบถามความเหน็ทีละครั้งจากที่ประชมุวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือ
หุนมอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  
เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

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

 
สําหรับการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกับครั้งกอน เพื่อความสะดวก 

และรวดเร็ว   เมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติในแตละวาระ เจาหนาที่จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงของผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงนําไปลบออกจากคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อ
นับเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ สําหรับผูเขารวมประชุมที่ประสงคจะออกจากหองประชุมและจะใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงไวกอนใหลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและฝาก
เจาหนาที่ไว สวนผูที่ไมประสงคจะลงคะแนนใหลงคะแนนเสียงวางดออกเสียง 

 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ แจงวธีิลงคะแนนออกเสียงแลว และเปดโอกาศใหผูถือหุนสอบถาม 
 
คุณชาญยุทธ  จงพิพัฒนากูล   :   ผูรับมอบฉันทะ  
 :  ขอรับคืนหนังสือเชิญประชุมที่ไดมอบใหเจาหนาที่ตอนที่ลงทะเบียนพรอมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ  
เลขานุการบริษัท  : 
 :  ขอใหเจาหนาที่นําจดหมายเชิญประชุมเลมดังกลาวคืนใหคุณชาญยุทธดวย 
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คุณนเรศ   อําไธสง  :   ผูถือหุน 
 :  แจงวาบัตรลงคะแนนเสียงมีการทําเครื่องหมายไวแลว 
เลขานุการบริษัท  : 
 :  แจงใหเจาหนานําบัตรลงคะแนนชุดใหมมาเปลี่ยน 
 
 เลขานุการบริษัทฯ กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมที่ไดกรุณาทวงติงเพือ่ที่บริษัทฯจะไดนําไป
ปรับปรุงวิธีการประชุมใหดยีิง่ขึ้น  และไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน 
รวมเปน 72  คน จึงขอปรับจาํนวนคะแนนเสียง พิ่มขึ้นเปน  215,464,012 เสียง  คิดเปน รอยละ 71.26 
 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูใดจะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม  เมื่อไมมผูีสอบถามจึงได
ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบรษิัทฯ คร้ังท่ี 2/2551 ซ่ึงประชมุ  

                  เม่ือ วันท่ี 17  กันยายน  พ.ศ 2551 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2551 ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับในหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาและซักถาม   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551เมื่อ วันที่ 17  

กันยายน  พ.ศ 2551  ดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้
 

เห็นดวย 215,336,044 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 
ไมเห็นดวย        127,968 เสียง คิดเปนรอยละ   0.06 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
ภายหลังพิจารณาวาระที่ 1 แลวเสร็จ ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1คน มีคะแนนเสียง  

407,165 เสียง ประธานจึงขอปรับจํานวนผูเขาประชุมเปน 73 คน รวมจํานวนเสยีงที่เขารวมประชุม เปน 
215,871,177 เสียง และดําเนนิการประชุมในวาระตอไป 
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วาระท่ี 2. รับทราบผลการดาํเนินงานป 2551 พรอมท้ังพจิารณาอนุมัตงิบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบญัชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะตองจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป งบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ  ซ่ึงรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2551 รวมทั้งงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2551 มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ซ่ึง
ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว หลังจากนัน้ประธานฯ ไดมอบหมายใหนาย
ไพฑูรย  กําชยั เลขานุการบริษัท  เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
ใหที่ประชุมทราบ  

เลขานุการบริษัท  ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ตอที่ประชุม 
โดยผานงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี ้
  
 งบกําไรขาดทนุ 
 รายได  บริษัทฯ มีรายไดป 2550  รวม 2,177.05  ลานบาท ป2551 มีรายไดรวม 2,107.50 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 3.19 โดยรายไดแบงออกเปน  รายไดจากงานบริการ 1,237.08 ลานบาท  และรายได
จากงานขาย  840.07 ลานบาท 
 กําไรสุทธิ   ป 2550 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 145.39  ลานบาท  ป2551 มีกาํไรสุทธิ  179.76  ลาน
บาท  เพิ่มขึน้รอยละ  23.64 การเติบโตของกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นในขณะทีร่ายไดลดลง  เนื่องจากในป 2551 
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนทีสู่งขึ้นจากการประหยดัของขนาดการผลิตและการประหยัดภาษภีายใตสิทธิ
ประโยชนของ BOI 
 งบดุล 
 สินทรัพย   ป 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  1,076.04 ลานบาท ป2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย
รวม 1,250.97 ลานบาท โดยแบงเปน สินทรัพยหมุนเวยีน  1,010.86 ลานบาท  สินทรัพยไมหมนุเวียน  
240.11 ลานบาท มีอัตราการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.26   
 หนี้สิน   ป 2550  บริษัทฯ มหีนี้สินรวม  552.64 ลานบาท  ป 2551 มีหนี้สินรวม 597.65 ลาน
บาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 8.14 ไดแกเจาหนีก้ารคา ซ่ึงสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
 สวนของผูถือหุน  ป 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน  653.32 ลานบาท  
 
 เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว  จงึเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถาม 
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คุณนิติยา  สุภาพ  :   ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 : จากการตรวจสอบพบวาเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับป 

2550 อยากทราบวาบริษทัมีสภาพคลองเพียงพอทีจ่ะใชจายหรือไม และมีนโยบายในการ
ลงทุนและบรหิารความเสี่ยงอยางไร 

เลขานุการบริษัท  : 
 : ช้ีแจงวา ในปที่ผานมาบริษัทใชกระแสเงินสดในการทํางานมีลูกหนี้และงานแลวเสร็จที่รอ

เรียกเก็บเงินเพิม่ขึ้น กอรปกบับริษัทฯมีการทํางานอยางตอเนื่อง ถึงแมวาในปที่ผานมาบริษัท
จะมีรายไดลดลง แตจากการที่บริษัทรับงานทั้งภาครัฐและเอกชนและมงีบการเงินที่แข็งแกรง 
สถาบันการเงินและเจาหนีก้ารคายังใหการสนับสนุนบริษัทเปนอยางด ี ดังนั้นจึงมัน่ใจไดวา
ในปนี้บริษัทจะมกีระแสเงินสดที่เพียงพอในการดําเนนิงาน 

   สําหรับเรื่องนโยบายในการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษทัจะมีการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ
และจางผูรับเหมาชวง เมื่อประมูลงานได เปนการควบคุมตนทุนของงาน ใหสอดคลองกับ
ราคางานที่ไดรับจากผูวาจางเปนการบริหารความเสี่ยงในเรื่องตนทุนของงาน  สําหรับการ
บริหารความเสี่ยงในเรื่องอตัราแลกเปลี่ยนบริษัทฯไดใชเครื่องมือทางการเงินไดแก Forward 
contract เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาว 

คุณนิติยา  สุภาพ  :   ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 : ดานหนี้สิน เงินกูยืมระยะสั้นมีนโยบายในการชําระอยางไร และความสามารถในการชําระ

หนี้ของบริษัทยอยเปนอยางไร 
เลขานุการบริษัท  : 
 : ช้ีแจงวาสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นสวนหนึ่งไดรับเงินกูจากสถาบันการเงินและผูที่ตองการได

ประโยชนจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯจะกันกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสวนหนึ่งไว
ในกรณีที่เงินกูระยะสั้นเหลานั้นจะครบกําหนดในแตละงวดซึ่งเปนการบริหารจัดการของ
ฝายการเงิน 

    ในสวนของบริษัทยอยนั้น เมื่อบริษัทฯไดเขาไปรวมลงทุนไดมีการลงทุนในสวนของการ
กอสรางโรงงานและเครื่องจกัรอุปกรณ และไดใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการ
กอสรางโรงงาน เพียง 30 ลานบาท ปจจุบันยังมีมูลคาของทรัพยสินมากพอที่จะขอ
สนับสนุนสินเชื่อในการดําเนินงานจากสถาบันการเงินไดอีก ซ่ึงในขณะนี้สถาบันการเงิน
ไดอนุมัตวิงเงนิสินเชื่อเพิ่มเติมและอยูระหวางการดําเนนิการลงนามในสัญญาซึ่งจะทําให
บริษัทมีเงินทนุในการดําเนนิงานเพิ่มขึ้น 

     
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชมุลงมติในวาระนี ้  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานผลการดําเนินงานป 2551 พรอมทั้งอนุมัติงบ
การเงินและรายงานของผูสอบ บัญชี สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551  และการจายเงินปนผล 
 

ประธานฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา  งบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2551 จํานวน 
179,762,886.44 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 200,408,583.35 บาท  ประธานมอบหมาย
ใหนายไพฑูรย  กําชัย  เลขานุการบริษัทฯ เปนผูรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2552  
ดังนี้    

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2552 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมี
มติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2551  เปนทุนสํารองตามกฏหมาย จํานวน 9,000,000 บาท คิด
เปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ พรอมทั้งใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลัง ซ่ึงบริษัทมีกําไร
สุทธิ 31,283,673.38 บาท  ในอัตราหุนละ 0.040 บาท ตามจํานวนหุนสามัญ 302,350,462 หุน รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 12,094,018.48  บาท ซ่ึงเมื่อรวมกับการจายหุนปนผลและเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผล
ประกอบการครึ่งปแรกคิดเปนเงิน  จํานวน 0.225 บาทตอหุน ตามจํานวนหุนสามัญ  267,025,443 หุน  
เปนเงิน  60,080,724.67 บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.265 บาท เปน
จํานวนเงินรวม 72,174,743.15 บาท  คิดเปนรอยละ  40.15  ของกําไรสุทธิ ป 2551  ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว  สําหรับการจายเงินปนผล 0.040 บาทตอหุนนี้ จะจายใหแกผูถือ
หุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล 
คือวันที่ 21 เมษายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2552  และกําหนดใหจายปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
       
 หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม   เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถาม   
ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี ้  
   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 
2551  เปนทุนสํารองตามกฏหมายจํานวน  9,000,000 บาท และการจายเงนิปน
ผลในอัตราหุนละ 0.040 บาท เปนเงิน 12,094,018.48 บาท โดยวันกําหนด
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 21 เมษายน 2552 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
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ในวันที่ 22 เมษายน 2552  กําหนดจายปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติเพิม่จํานวนกรรมการ  แตงตั้งกรรมการใหม และแตงตัง้กรรมการ แทน 

   กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดไววา  “  ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับ
ตําแหนงใหมอีกก็ได ” 
 กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด ที่จะพนจากตําแหนงในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2552 นี้ ไดแก 

-   พลเอกเธียร   ชนไมตร ี   กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

-   นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

-   นางสุนทรกิา  เกาฏีระ   กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

 
ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติใหเพิ่มจํานวน
กรรมการบริษัทอีก 2 คน จาก 9 คน เปน 11  คน และมีมติเสนอให 1.) พลเอกเธียร   ชนไมตรี  และ 2.)
นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ตอไปอีกวาระหนึ่ง  พรอมทั้งเสนอชื่อ  

1.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ เปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   
2.) น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
3.) นายไพโรจน  ศิริรัตน เปนกรรมการ 
โดยรายชื่อและประวตัิของกรรมการแตละทานไดแสดงในหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้แบงเปน 2 สวนคือ 1.) การเพิ่มกรรมการจาก 9 คน  
11 คน  และ 2.)ขอใหพจิารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบคุคล  
 หลังจากนัน้ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
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คุณชาญยุทธ  จงพิพัฒนากูล   :   ผูรับมอบฉันทะ  
 :  ขอใหกรรมการที่จะแตงตัง้ใหมแสดงวิสัยทัศนเปนรายบุคคล 
ประธาน :  
 :  ขอใหกรรมการแสดงวิสัยทัศนส้ัน ๆ   เปนรายบุคคล   ดังนี ้
คุณภาษติา  :  
 :  ในสวนของตนเองจะดแูลรับผิดชอบในดานบัญช ี  ซ่ึงจะดวูามีความโปรงใส ถูกตองตาม

มาตรฐานเปนที่ยอมรับหรือไม โดยตั้งใจจะทํางานและดูแลผลประโยชนของผูถือหุนและ
สวนรวมเปนหลัก 

พลเอกเธียร  :  
 : ในปจจุบันหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดเพิ่มใหมีการประชุม

รวมกับผูสอบบัญชีโดยไมใหฝายบริหารเขามาเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหผูสอบบัญชี
สามารถรายงานสิ่งที่ไมถูกตองกับคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรง ซ่ึงหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะตองรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกคน สําหรับการขยาย
งานไปสู ธุรกิจใหม ที่ตองมีการลงทุนเพิ่ม อาจจะมีความเสี่ยงบางแตคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาและเห็นวาฝายบริหารของบริษัทมีวิสัยทัศนดี
ไมนาหวง   

คุณสงวน  :  
 :  ขอบคุณผูถือหุนที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อผูถือหุนจะไดมีความมั่นใจในบริษัทมากขึ้น ใน

สวนของตนเองนั้นในชีวิตการทํางานจนเกษียณคงจะไมเอาเกียรติประวัติมาทิ้งไวที่นี่    
ดังนั้นการทํางานของตนจะตองดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุน โดยมีหลักการ คือ 1) 
ดูแลไมใหมีการยักยายถายเทผลประโยชน   2) ดูแลความเสี่ยงและใหความเห็นกับฝาย
บริหารในการลงทุนตาง ๆ ใหใชความระมัดระวัง  แตเห็นวาฝายบริหารของบริษัทชุดนี้มี
ความรอบคอบและมีการคิดนอกกรอบ เชนงานดานบริการในขณะนี้มีนอยลง  จึงใหเนนดาน
ซ้ือมาขายไปมากขึ้นรวมถึงขยายตัวสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทใหครบวงจร  นอกจากนี้  
ในปจจุบันการใชพลังงานทดแทนเปนสิ่งสําคัญ บริษัท จึงไดเขาไปมีสวนรวมกับผูลงทุนใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม โดยไดลงนาม MOU เพื่อกอสราง ซ่ึงเปนสิ่งดี
ของผูบริหารที่มองหาธุรกิจใหม ๆ  ขอใหผูถือหุนมั่นใจไดวาบริษัทยังจะเติบโตไดตอไป 

คุณไมตรี  :  
 :   ตนเองไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทใหเขามาเปนกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ   กอนที่จะตัดสินใจเขามารับตําแหนงนี้ไดศึกษาธุรกิจของบริษัทและ
ผูบริหาร   ซ่ึงเห็นวาบริษัทมีความเชี่ยวชาญประสบการณทางดานไฟฟา   บุคคลากรทํางานมี
ประสิทธิภาพโดยดูจากผลงานที่ผานมา   จึงตัดสินใจรับตําแหนงนี้เพื่อจะชวยนําความรู



  9 / 13 

ประสบการณของตนเองมาเสริมศักยภาพของบริษัทและรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  ใน 
ประเด็นหลัก คือ  การกําหนดนโยบายหรือการกํากับดูแลบริษัทดวยความรอบคอบ  เปนไป
ตามกฎระเบียบ โปรงใส  มีความซื่อสัตย ไมใหมีผลประโยชนทับซอน และจะนําความรู
ประสบการณมาชวยกันเสนอแนะประสมประสานกับฝายบริหารเพื่อใหนําพาธุรกิจของ
บริษัทใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป  

คุณไพโรจน  :  
 :   ตนเองเปนผูเร่ิมกอตั้งบริษัท และไดรวมลงทุนกบับริษัทนี้มาตัง้แตตน จึงขอใหผูถือหุน

มั่นใจวาตนจะรักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางสุดความสามารถ 
  
 เมื่อกรรมการไดแสดงวิสัยทัศนเรียบรอย ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มจํานวนกรรมการจาก 9 คน เปน 11 คน และมีมติ

โดยการพจิารณาเปนรายบุคคลแตงตั้งให 
 1.) พลเอกเธียร   ชนไมตร ี เปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

2.)นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
  3.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ เปนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

4.) น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
                           5.) นายไพโรจน  ศิริรัตน เปนกรรมการ 
 

วาระท่ี 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานฯ  ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน

กรรมการเทากับปกอนแตเนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ทานจึงขออนุมัติ คาตอบแทนคณะกรรมการ
สําหรับป พ.ศ.2552  วงเงินไวไมเกิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้น จากป  2551 จํานวน  804,000 บาท  ทั้งนี้
คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับ
คาตอบแทนกรรมการในบริษัทตาง ๆที่อยูในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อเปนกําลังใจ
ใหกับคณะกรรมการในการบริหารงานตอไป  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
 คุณชาญยุทธ  จงพิพัฒนากูล   :   ผูรับมอบฉันทะ  
 :  ไมเหน็ดวยกับการเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ 
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เลขานุการบริษัทฯ : 
 :   คาตอบแทนที่นําเสนอนี้บริษัทพิจารณาโดยอางอิงรายงานคาตอบแทนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนเกณฑ โดยจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
กรรมการที่ไดอนุมัติในวาระกอน สําหรับคาตอบแทนตอคนตอป ยังคงอัตราเดิมของปกอน 
 
  หลังจากนัน้ ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ในวงเงนิไมเกนิ  

3,900,000 บาท    ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

เห็นดวย 215,743,209 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 
ไมเห็นดวย        127,968 เสียง คิดเปนรอยละ   0.06 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระท่ี 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และกําหนด    
  จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2552 
 

ประธานฯ  ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา  
120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ที่ประชุมผูถือหุนตองเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี และได
พิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี  รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการไดเห็นชอบใหเสนอเพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท 
เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทฯ  และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
จํานวน 924,000 บาท จากที่ประชุมผูถือหุน   ซ่ึงคาสอบบัญชีประจําป  2552 ใกลเคียงกับปกอนที่
กําหนดไวไมเกิน 920,000  บาท สําหรับรายชื่อผูสอบบัญชีที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้ง นั้น    คือ 

นายสมชาย ครุุจิตโกศล     ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 
 นายนริศ  เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 5369 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ 
บริษัทฯ และงบการเงินรวม  
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 หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือ
หุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหทีป่ระชุมลงมติในวาระนี ้
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทฯ  และอนุมัติคาสอบ
บัญชี จํานวนเงินไมเกนิ 924,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 7.   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 402,286,100 บาท เปน 401,935,433 บาท 

                  โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
  

ประธานฯ มอบหมายใหนายไพฑูรย  กําชัย เลขานุการบริษัทฯ เปนผูอธิบายการลดทุนจด
ทะเบียน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงันี้ 

บริษัทฯมีหุนสามัญเหลือจากการใชสิทธิแปลงสภาพวอรแรนท ที่ออกใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ที่ครบกําหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 
จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท จึงเห็นควรใหลดทุนจดทะเบียนหุนสามัญสวนที่เหลือจาก
โครงการดังกลาว จํานวน 350,667 บาท  จาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 401,935,433 บาท เพื่อใหทุน
จดทะเบียนของบริษัทเปนไปตามความเปนจริง  ซ่ึงมติลดทุนนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงสาม ในสี่  ของคะแนนเสียงผูเขารวมประชุม 

 
หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  

ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหลดทุนจดทะเบียนลงจาก 402,286,100 บาท คงเหลือ 
401,935,433 บาท โดยตัดหุนสามัญ จํานวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสอืบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

  

ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณห
สนธิตอที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา เมือ่มีการลดทุนจดทะเบยีนก็จาํเปนที่จะตองแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี ้
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                  รายละเอียด 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 401,935,433  บาท   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สี่รอยสามสิบสามบาท) 
 

 แบงออกเปน : 401,935,433 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน
สี่รอยสามสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 401,935,433 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพัน

สี่รอยสามสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-“ 

 
  
 ทั้งนี้มติพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิจะตองไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหุนดวย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผูเขารวมประชมุ 
 
 หลังจากนัน้ ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  
ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียน  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 
 
วาระท่ี 9. พิจารณากิจการอื่นๆ  
                 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด มีเร่ือง อ่ืนๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ 
หรือไม  ถามีขอใหยกมีถามไดเลย 
 
คุณนิติยา  สุภาพ  :   ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

:  ขอทราบความคืบหนาของโครงการผลิตไฟฟาดวยกระแสลมวาไดมกีารดําเนินการ
อยางไรและภาครัฐไดเขามาชวยดวยหรือไม 

กรรมการผูจัดการ : 
 :  สําหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมโครงการแรกอยูที่เขาคอ  เปน

โครงการของบริษัท ซัสเทน เอเบิลเอ็นเนยี ่คอรปอรเรชั่น  แบงเปน 3 เฟส  เฟสแรกอยู
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ที่เขาหลังถํ้า เปนโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมขนาด  60 เมกกะวัตตโดย
มีบมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง เขาลงทุน 26 %  บริษัทเด็มโกเขารวมลงทุนดวย 4 % ทุนจด
ทะเบียนอยูที่ 300 ลาน และจะเพิ่มทนุเปน 1,200 ลาน ปจจุบันอยูในขัน้คัดเลือก wind 
turbine (กังหนัลม) ในสวนของ บมจ.เด็มโกจะเขาไปรบังานกอสรางประมาณ 1,300 
ลาน โดยคาดวาจะเริ่มงานในไตรมาส 4 ซ่ึงโครงการนี้การไฟฟาฝายผลิตไดอนุมัติรับ
ซ้ือไฟเรียบรอยแลว  สําหรับตัว wind turbine  บมจ. เด็มโกไดเขาไปศกึษารวมกับ
ผูขายเพื่อจะเปนผูผลิตเสา wind turbine ในโครงการแรกมูลคาประมาณ 300 ลาน โดย
วางแผนให บจก. เด็มโกอินดัสตรี เปนผูผลิต   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม 

และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น. 
 
 

               ลงชื่อ                  ประธานที่ประชุม 
                           (       นางประพีร   ปุยพนัธวงศ         ) 
 

               ลงชื่อ         ผูบันทึกการประชุม 
                            (      นายไพฑูรย   กําชยั          ) 


