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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  มกราคม  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

นางประพีร   ปุยพนัธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มา
ดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  53 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 
191,963,804 หุน คิดเปนรอยละ 72.72 ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี ้
1.    พลเอกเธียร   ชนไมตร ี          กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุนทริกา   เกาฏีระ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายประเดช   กิตติอิสรานนท   กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
5.  นายสุวัฒน จรดล          กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
6. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต          กรรมการ  กรรมการบรหิาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายภูมชิาย  หรัิญชัย          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายอาคม  มานะแกว          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
9. นายไพฑูรย   กําชัย          เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ มีทีป่รึกษาของบริษัทเขารวมประชุม ดังนี ้
1. นางสุธาพร ผดุงสุนทร      ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นายนนัทวัฒน   นพรัตนาวงศ ที่ปรึกษาการเงิน 
3. นายสุรการ   ศริิโมทย  ที่ปรึกษาการเงิน 
4. นายสมพล   ปรีชาวุฒินันท ที่ปรึกษาการเงิน 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียง
อยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการ
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
ได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดย
จะมีการสอบถามความเหน็ทลีะครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เหน็ดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผู
ถือหุนมอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมาย
ในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียง
ชองเดียวเทานั้น  

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

 คุณฮั้งใช   อัคควัสกุล    อาสาพิทักษสิทธิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ทวงวา ในการขานองคประชุม ประธานไมไดแจงจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม เพียงแตแจง
จํานวนหุนที่นับเปนองคประชุมเทานั้น เลขานุการคณะกรรมการกลาวขออภัยและไดขานองค
ประชุมใหมใหถูกตอง ผูถือหุนรับทราบ ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550  
ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซ่ึงบริษัทไดจดัสงใหแกผู

ถือหุนพรอมกบัในหนังสือเชิญประชุมแลว  ใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณา 
  
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
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วาระท่ี 2   พิจารณาอนมัุติการลดทุนจดทะเบียนจาก 328,923,150 บาท เปน 268,923,150 
บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมไิดออกจําหนาย จํานวน 60,000,000 
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวตัถุประสงคในการลดทุนตอที่
ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ไดมมีติ
อนุมัติใหบริษทัระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงนัน้ 
ปรากฏวา ที่ปรึกษาทางการเงินไดเสนอใหบริษัทกําหนดราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ 
4.54 บาท ซ่ึงต่ํากวาราคาหุนที่บริษัทคาดไวเมื่อคํานวณตามราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 10 
แลว อันจะทาํใหบริษัทระดมทุนไดนอยกวาที่คาดหมายไว อีกทั้งในไตรมาสแรก บริษัทมีสภาพ
คลองเพียงพอจึงไมมีความจาํเปนจะตองระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูลงทนุ
โดยเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการจึงเห็นควรใหเปลีย่นแปลงวธีิการระดมทุน จากเดิมคือการเสนอ
ขายหุนแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกผูถือหุนแทน 
เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกวา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหลดทนุจดทะเบยีนจาก 
328,923,150 บาท เปน 268,923,150 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบยีนทีย่ังมิไดออกจําหนาย 
จํานวน 60,000,000 หุน มลูคาหุนละ 1 บาท ซ่ึงเปนหุนที่จะออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2550 เพื่อเสนอขายแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง แตยังมิไดมีการเสนอขาย  

 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา วาระนีจ้ะตองไดรับอนมุัติดวยคะแนนเสียงเหน็ชอบไมนอย

กวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณา 

 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร ผูถือหุน สอบถามวา เหตุใดจาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกจึง

ไมเพียงพอกับจาํนวนหุนทีจ่าํหนายแลวทั้งหมด เมื่อคํานวณการจัดสรรที่อัตราสวน 3 หุนเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยจากจํานวนหุน 357,923,150 หุน เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา 
จํานวนหุนทีน่าํมาคํานวณจะตองเปนหุนทีบ่ริษัทจําหนายไดแลวทั้งหมดซึ่งไดแก 265,559,257 หุน 
ไมใชหุนที่บริษัทจดทะเบียนไวซ่ึงไดแก 357,923,150 หุนตามทีผู่ถือหุนทักทวง อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการจะเสนอรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะออกและจํานวนหุนเพิ่มทุนใหที่
ประชุมพิจารณาในวาระที ่4 และ 5 ตอไป สําหรับวาระนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบยีนโดยการตัดหุนทีย่ังไมไดนําออกจําหนายเสยีกอน  

 
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทนุจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการ
เสนอทุกประการ  

 
วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียน  
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิตอที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่
จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4 เปนดังนี ้

 
“ขอ 4. ทุนจด

ทะเบียน 
: 268,923,150  บาท   (สองรอยหกสบิแปดลานเกาแสน

สองหมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบ
บาท) 

 แบงออกเปน : 268,923,150 หุน   (สองรอยหกสบิแปดลานเกาแสน
สองหมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบ
หุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 268,923,150 หุน   (สองรอยหกสบิแปดลานเกาแสน

สองหมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบ
หุน) 

 หุนบุริมสิทธิ : 0 หุน -ไมม-ี” 
 
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไขหนังสือบริคณห

สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติ

คะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 

 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อ 
                 จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 88,600,000 หนวย 
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา แมวาบริษัทจะยังไมมคีวาม

จําเปนในการระดมทุนในไตรมาสหนึ่งเนือ่งจากยังมีสภาพคลองเพียงพอนั้น แตบริษัทยังมีความ
จําเปนจะตองระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงเหน็ควรใหระดมทุนโดยการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนเดิม โดยเลขานุการคณะกรรมการไดช้ีแจง
ใหที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะชื้อหุนสามัญของบริษัทชนิด
ระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได จํานวน 88,600,000 หนวย ที่คณะกรรมการเสนอใหออกเพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมนั้น ดังตอไปนี้ 

 
ชนิดของใบสาํคัญแสดงสิทธิ     : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิด  
                                                        ระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได 
จํานวนที่เสนอขาย     : 88,600,000 หนวย 
ราคาที่เสนอขาย     : 0 บาท 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ     : 2 ป 
จํานวนหุนทีจ่ดัสรรเพื่อรองรับ : 88,600,000 หุน 
การใชสิทธิ 
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราสวน 3 หุน  
                                                         เดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย เศษของหุนตั้งแต   
                                                         0.5 หุนขึ้นไป ใหปดเปน 1 หุน และเศษของหุนต่ํากวา   
                                                         0.5 หุน ใหปดทิ้ง 
อัตราการใชสิทธิ       : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน  
ราคาการใชสิทธิ       :  4.50 บาท 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนใน  
                                                          ตลาดหลักทรัพยเอม็ เอ ไอ 
วันออกและเสนอขายใบสําคญั :    ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับ  
แสดงสิทธิ                                        หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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วันกําหนดการใชสิทธิ : วันทําการสุดทายของทุกไตรมาส และวนัสุดทายของการ
ใชสิทธิคือวันทําการสุดทายกอนครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
รายละเอียดอืน่ๆ ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 ซ่ึงไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและสอดคลองกับ
ความตองการใชเงินทุนของบริษัท  

 
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหม โดย

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 268,923,150 บาท เปน   
                 357,923,150 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 89,000,000 หุน มูลคาหุนละ  
                 1  บาท  
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวตัถุประสงคในการเพิ่มทุนตอที่

ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา การเพิ่มทุนจดทะเบยีนอกี 89,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 89,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค 
2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัที่ออกใหมเพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4  และ (2) เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนดิระบช่ืุอผูถือและไมสามารถ
เปลี่ยนมือไดซ่ึงไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิ
แปลงสภาพจากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชมุวา วาระนีจ้ะตองไดรับอนุมัติดวย

คะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

 
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล อาสาพิทักษสิทธิ ในฐานะผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทย  สอบถามวา ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนดิระบุช่ือผูถือและไมสามารถ
เปลี่ยนมือไดซ่ึงไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนกังานของบริษัทนั้นม ี silent period 
หรือไม อัตราการใชสิทธิอยางไร ราคาการใชสิทธิเปนเทาใด กําหนดการใชสิทธิเมื่อใด และยัง
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิอีกเทาไร  
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เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซ่ึงไดจัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1.444 หุน ใน
ราคาหุนละ 1 บาท กําหนดการใชสิทธิทุก ๆ 6 เดือนหลังจากการจาํหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ประชาชนทั่วไป ซ่ึงมีการใชสิทธไิปแลว 2 คร้ังคือเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และวันที่ 15 
ธันวาคม 2550 ปจจุบันคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธจิํานวน 2,604,700 หนวย ซ่ึง
จะใชสิทธิไดในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และวันที่ 14 ธันวาคม 2551  

 
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทนุตามที่คณะกรรมการเสนอ  
  
วาระท่ี 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน  
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิ ตอที่ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่
จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4 เปนดังนี ้

 
“ขอ 4. ทุนจด

ทะเบยีน 
: 357,923,150  บาท   (สามรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบบาท) 
 แบงออกเปน : 357,923,150 หุน   (สามรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 357,923,150 หุน   (สามรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ : 0 หุน -ไมม-ี” 
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ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไขหนังสือบริคณห
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการ
ใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชมุวา วาระนีจ้ะตองไดรับอนุมัติดวย

คะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ  
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 89,000,000 หุน 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนแลว จึงเสนอใหจดัสรรหุน

เพิ่มทุน ดังตอไปนี ้
ก. จัดสรรหุนจํานวน 88,600,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได 
ข. จัดสรรหุนจํานวน 400,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซ่ึงได
จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิ
แปลงสภาพจากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุ
ช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไดในครั้งนี้ 

 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการเสนอ  
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
ประธานกลาวเชิญที่ประชุมซักถามคณะกรรมการบริษัทได   
  
คุณจารุรัตน   แหยงกระโทก ผูถือหุนกลาวแนะนําบริษัทวา บริษัทควรจัดทํารายงานผลการ 
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ดําเนินงานสงใหแกผูถือหุน จะไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และจะไดแนะนําให
ผูสนใจไดรูจกับริษัทเพิ่มมากขึ้น 

เลขานุการคณะกรรมการกลาวชี้แจงวา บริษัทไดจดัทํารายงานประจําป ซ่ึงรวมผลการ 
ดําเนินงานของบริษัทดวย พรอมทั้งจัดสงใหแกผูถือหุนเปนประจําทุกปอยูแลว 
 

คุณจารุรัตน   แหยงกระโทก ผูถือหุนสอบถามถึงวัตถุประสงคของการใชเงินเพิ่มทนุ 
เลขานุการคณะกรรมการกลาวชี้แจงวาปจจุบันความตองการงานบริการดาน 

วิศวกรรมไฟฟาและงานระบบไฟฟาและเครื่องกลในกลุมธุรกิจปโตรเคมี ซ่ึงเปนตลาดเปาหมาย
ของบริษัทยังมีอีกมาก บริษัทมีความพรอมเขารวมประมูลงานจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
กลุมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ดังนั้น บริษทัจึงมีความจําเปนจะตองระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตวั
ทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะแจงผลการดําเนินงาน และโครงการตาง ๆ ใหผูถือหุนรับทราบ
ในรายงานประจําป 

 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร ผูถือหุนสอบถามวา หากไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซ้ือ 

หุนแลว บริษทัจะนําเงนิที่ไหนมาใชในกจิการ 
คุณประเดช    กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา การใชสิทธิซ้ือหุนเปนดุลยพินิจ 

ของผูถือหุนและเปนเรื่องของอนาคต หากสภาวะตลาดดี บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นคาดวา 
ผูถือหุนใชสิทธิซ้ือหุน  
 

คุณมานิตย  เจริญชีวินทร ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทจะนาํใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจด 
ทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เมือ่ใด 

คุณประเดช   กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา บริษัทจะตองไดรับอนุญาตจาก 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิได
เสียกอน ซ่ึงคาดวาจะใชเวลาประมาณ 45 วันถึง 60 วนั ดังนั้น บริษัทคาดวา นาจะทําการซื้อขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึงตนเดือนเมษายน 

 
คุณฮั้งใช   อัคควัสกุล อาสาพิทักษสิทธิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  

สอบถามวา จะ XW เมื่อไร 
เลขานุการคณะกรรมการ  ตอบวาตองรอการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดเสียกอน หลังจากนั้น บริษัทจะ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวันปดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุนเพื่อสิทธิการรับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะแจงใหตลาดหลักทรัพยและผูถือหุนทุกทานไดทราบตอไป 
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คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร ผูถือหุนแนะนําวา บริษัทควรจดัโปรแกรมใหผูถือหุนไปเยี่ยมชม 

โรงงาน และขอใหจัดการประชุมผูถือหุนในกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกของผูถือหุน 
              ประธานขอใหผูถือหุนทานใดสนใจจะเยี่ยมชมโรงงานกรุณาแจงชื่อและหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอไดที่เจาหนาที่ของบริษัทหนาหองประชุมหลังจากเลกิประชุมดวย แลวบริษัทจะ
ดําเนินการตอไป สําหรับสถานที่จัดการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทตองการใหผูถือหุนไดมาเยีย่ม
สํานักงานของบริษัท เพื่อไดเห็นสถานทีจ่ริง อีกทั้งการจัดประชุมตามโรงแรมจะทําใหบริษัทเสยี
คาใชจายมาก แตอยางไรก็ดี บริษัทจะรับความคิดเห็นของผูถือหุนไวพจิารณา 
 

คุณสรัชฌา   อุดมจตุพร กลาวแนะนําวา บริษัทอาจจะจัดการประชุมทีต่ลาดหลักทรัพยก็ได  
จะไดไมเสียคาใชจายมาก อีกทั้งสรางความสะดวกในการเดินทางใหแกผูถือหุน โดยเฉพาะอยางยิง่
สําหรับการประชุมสามัญประจําปในเดือนเมษายน ซ่ึงมีบริษัทหลายแหงจัดการประชุมพรอมกัน ผู
ถือหุนตองการประหยดัเวลาและการเดนิทางในการเขารวมการประชมุ  

ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและรับความคิดเห็นไวพจิารณาตอไป 
 
คุณมานิตย   เจริญชีวินทร ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทรับงานเสาไฟสองสวางหรือไม และ 

เปาหมายการเติบโตทางธุรกิจเปนอยางไร 
คุณประเดช กติตอิิสรานนท กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา  งานเสาไฟสองสวางเปน 

คนละประเภทธุรกิจของบริษัท บริษัทรับงานเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาโครงเหล็กงานสายสง  
สําหรับเปาหมายธุรกิจในปทีผ่านมา เปนไปตามเปาหมายที่บริษัทคาดการณไวคือรอยละ 50 
สําหรับปนี้ บริษัทกําหนดไวที่รอยละ 10-20  

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกลาวขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม 

และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น. 
 

               ลงชื่อ          ประธานที่ประชุม 
                           (       นางประพีร ปุยพนัธวงศ         ) 
 

               ลงชื่อ    ผูบันทึกการประชุม 
                            (           นายไพฑูรย   กําชัย          ) 


