
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
 

ประจําป 2551 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ 2551 เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 บมจ.เด็มโก 
เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท 02-959-5811-5  แฟกซ 02-959-5824-5 , 02-959-6733 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2551 
เรียน ผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10   

   มกราคม   2551 
 2. รายงานประจําป 2550 
 3. นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ  
 4. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 5. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
 6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี  
 7. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
 9. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
                             10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
 

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป ผูถือหุนของ 
บริษัทฯ ประจําป 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551  ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 ของ บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวน
พริกไทย อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 10   
                มกราคม  พ.ศ 2551 
 

รายละเอียด 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันที่ 10  มกราคม  2551  สําเนารายงานการประชุม 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2550 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
              บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

รายละเอียด 
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 พรอมทั้งรายงานของ 

ผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2550 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจําป) 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของ

บริษัท และสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550  และการจายเงินปนผล 
 

รายละเอียด 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2550 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ 

ปรากฏวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิการดําเนินงาน ป 2550 จํานวน 145,393,907.97 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
จํานวน 114,552,348.04 บาท  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงนิปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตอง 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550  เปนทุนสํารอง จํานวน 7,270,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 
บาท จํานวน 265,559,257 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,555,925.70  บาท เมื่อรวมกับการจายหุนปนผลและเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกคิดเปนเงิน  จํานวน 0.278 บาทตอหุน จํานวน  211,188,600 หุน  เปน
เงิน  58,710,430.80 บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.378 บาท เปนจํานวนเงินรวม 
85,266,358.50 บาท  คิดเปนรอยละ  58.65  ของกําไรสุทธิ ป 2550  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่
กําหนดไว    สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.10 บาทตอหุนนี้ จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 เม.ย 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 25 เม.ย 2551 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 และ

อนุมัติจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตน 
 
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

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

กําหนดไววา  “  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 



  4/32  

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการจับฉลาก ปรากฏวา  
กรรมการที่มีรายช่ือดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนง โดยใหมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 
ประจําป  2551  ไดแก 

- นางประพีร   ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ 
- นายสุวัฒน   จรดล  กรรมการ 
- นายอาคม    มานะแกว  กรรมการ 

นางประพีร    ปุยพันธวงศ  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด  
(มหาชน)  ครั้งแรกในป 2549 โดยดํารงตําแหนง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เด็มโก 
จํากัด  มาตั้งแตป  2540 นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการจัดการธุรกิจของบริษัท
ฯ อยางตอเนื่องดวยดีมาโดยตลอด 

นายสุวัฒน   จรดล  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรกในป  
2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด มาตั้งแตป 2535 ในฐานะผูกอต้ังบริษัท  

นายอาคม  มานะแกว  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรก 
ในป  2549 โดยไดเขารวมงานกับบริษัทมาตั้งแตป 2537   ในตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเสนอใหบุคคลทั้งสาม ไดแก 

- นางประพีร   ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ 
- นายสุวัฒน   จรดล  กรรมการ 
- นายอาคม    มานะแกว  กรรมการ 

เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา เห็นวาที่
ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 

โดยขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก  
และบริษัทฯ จะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

รายละเอียด 
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

สําหรับป พ.ศ 2551  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 

2551 ภายในวงเงินไมเกิน 3,100,000 บาท เพิ่มขึ้น จํานวน  355,000 บาท  จากป  2550  ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็น
วาคาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2551 
 

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

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดให

ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิส
เซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัทฯ  และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 920,000 บาท  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 260,000  บาท หรือรอยละ 39.39  เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขารวมทุนกับบริษัท เจ.พี.เอ็ม 
อินเตอร จํากัด  และจะตองจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาส 1 ป 2551 เปนตนไป  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส 
เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด  ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 

นายสมชาย คุรุจิตโกศล    ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และงบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนไมเกิน 920,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /  
ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
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วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ  
                 (ถามี) 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  ทั้งนี้เพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุม
ผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมระหวางเวลา 12.30 -13.30 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและคะแนน
เสียง 

 
หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่    14   มีนาคม   2551  ณ จังหวัดปทุมธานี   ประเทศไทย 
 

โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 

           
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

    ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่  

    บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน  
 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของ 

    บริษัทฯ ได ต้ังแตวันที่  17  มีนาคม  2551 
3. บริษัทจัดรถรับสงผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดที่ปมน้ํามันเอสโซ  ตลาดรังสิต      
   กําหนดเดินทาง  12.30  น.     13.00 น.  และ  13.30  น. 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 

ของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  มกราคม  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 

1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
นางประพีร   ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  53 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 191,963,804 หุน คิดเปนรอยละ 
72.72 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงกลาวเปดประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
1.    พลเอกเธียร   ชนไมตรี          กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ          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. นายภูมิชาย  หิรัญชัย          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายอาคม  มานะแกว          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
9. นายไพฑูรย   กําชัย                    เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ มีที่ปรึกษาของบริษัทเขารวมประชุม ดังนี้ 
1. นางสุธาพร ผดุงสุนทร      ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นายนันทวัฒน   นพรัตนาวงศ ที่ปรึกษาการเงิน 
3. นายสุรการ   ศิริโมทย  ที่ปรึกษาการเงิน 
4. นายสมพล   ปรีชาวุฒินันท  ที่ปรึกษาการเงิน 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

เอกสารแนบ 1 
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(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือหุน
มอบหมายใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัท
ไดแจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ 

 งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  
(5) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว 

บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 คุณฮ้ังใช   อัคควัสกุล    อาสาพิทักษสิทธิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยทวงวา ในการขาน
องคประชุม ประธานไมไดแจงจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม เพียงแตแจงจํานวนหุนที่นับเปนองคประชุมเทานั้น 
เลขานุการคณะกรรมการกลาวขออภัยและไดขานองคประชุมใหมใหถูกตอง ผูถือหุนรับทราบ ประธานจึงดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550  
 
ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับใน

หนังสือเชิญประชุมแลว  ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
  
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 328,923,150 บาท เปน 268,923,150 บาท โดยตัดหุน

สามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงคในการลดทุนตอที่ประชุม เลขานุการ

คณะกรรมการชี้แจงวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทระดมทุนโดยการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ปรากฏวา ที่ปรึกษาทางการเงินไดเสนอใหบริษัทกําหนด
ราคาขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ 4.54 บาท ซึ่งต่ํากวาราคาหุนที่บริษัทคาดไวเมื่อคํานวณตามราคาตลาดหลัง
หักสวนลดรอยละ 10 แลว อันจะทําใหบริษัทระดมทุนไดนอยกวาที่คาดหมายไว อีกทั้งในไตรมาสแรก บริษัทมีสภาพ
คลองเพียงพอจึงไมมีความจําเปนจะตองระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
คณะกรรมการจึงเห็นควรใหเปลี่ยนแปลงวิธีการระดมทุน จากเดิมคือการเสนอขายหุนแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
เปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกผูถือหุนแทน เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกวา จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบยีนจาก 328,923,150 บาท เปน 268,923,150 บาท โดยตัดหุนสามัญจด
ทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนที่จะออกตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เพื่อเสนอขายแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง แตยังมิไดมีการเสนอขาย  

 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร ผูถือหุน สอบถามวา เหตุใดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกจึงไมเพียงพอกับ

จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด เมื่อคํานวณการจัดสรรที่อัตราสวน 3 หุนเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยจาก
จํานวนหุน 357,923,150 หุน เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา จํานวนหุนที่นํามาคํานวณจะตองเปนหุนที่บริษัท
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จําหนายไดแลวทั้งหมดซึ่งไดแก 265,559,257 หุน ไมใชหุนที่บริษัทจดทะเบียนไวซึ่งไดแก 357,923,150 หุนตามที่ผู
ถือหุนทักทวง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเสนอรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจํานวนหุนเพิ่ม
ทุนใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และ 5 ตอไป สําหรับวาระนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนําออกจําหนายเสียกอน  

 
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ  
 
วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิตอที่

ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 
ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 268,923,150  บาท   (สองรอยหกสิบแปดลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบบาท) 
 แบงออกเปน : 268,923,150 หุน   (สองรอยหกสิบแปดลานเกาแสนสอง

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

หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 

 
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติคะแนนเสียงเห็นชอบไม

นอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการเสนอทุกประการ 
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วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน  
                    เดิม จํานวน 88,600,000 หนวย 
 
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา แมวาบริษัทจะยังไมมีความจําเปนในการระดม

ทุนในไตรมาสหนึ่งเนื่องจากยังมีสภาพคลองเพียงพอนั้น แตบริษัทยังมีความจําเปนจะตองระดมทุนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ จึงเห็นควรใหระดมทุนโดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนเดิม 
โดยเลขานุการคณะกรรมการไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะชื้อหุน
สามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได จํานวน 88,600,000 หนวย ที่คณะกรรมการเสนอใหออกเพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมนั้น ดังตอไปนี้ 

 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิด  
                                                               ระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได 
จํานวนที่เสนอขาย     : 88,600,000 หนวย 
ราคาที่เสนอขาย     : 0 บาท 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ     : 2 ป 
จํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับ     : 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 ตลาดหลักทรัพย 
                                                                เอ็ม เอ ไอ 
วันออกและเสนอขายใบสําคัญ      :  ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  
แสดงสิทธิ                                                และตลาดหลักทรัพย 
วันกําหนดการใชสิทธิ      : วันทําการสุดทายของทุกไตรมาส และวันสุดทายของการใชสิทธิคือ  
                                                               วันทําการสุดทายกอนครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 
รายละเอียดอื่นๆ ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว การออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและสอดคลองกับความตองการใชเงินทุนของบริษัท  
 
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญใหม โดยจัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิม ตามที่คณะกรรมการเสนอ  
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 268,923,150 บาท เปน  357,923,150 บาท โดยออก  
                   หุนสามัญ จํานวน 89,000,000 หุน มูลคาหุนละ   1  บาท  
 
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนตอที่ประชุม เลขานุการ

คณะกรรมการชี้แจงวา การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 89,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 89,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอนั้น มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใน
วาระที่ 4  และ (2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไม
สามารถเปลี่ยนมือไดซึ่งไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลง
สภาพจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียง

เห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
คุณฮ้ังใช อัคควัสกุล อาสาพิทักษสิทธิ ในฐานะผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สอบถามวา 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซึ่งไดจัดสรรใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทนั้นมี silent period หรือไม อัตราการใชสิทธิอยางไร ราคาการใชสิทธเิปน
เทาใด กําหนดการใชสิทธิเมื่อใด และยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิอีกเทาไร  

 
เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิด

ระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซึ่งไดจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทไดแก ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1.444 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท กําหนดการใชสิทธิทุก ๆ 6 เดือนหลังจากการ
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการใชสิทธิไปแลว 2 ครั้งคือเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และ
วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ปจจุบันคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงัไมไดใชสิทธิจํานวน 2,604,700 หนวย ซึ่งจะใชสิทธิ
ไดในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และวันที่ 14 ธันวาคม 2551  

 
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ  
  
วาระที่ 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ตอที่

ประชุม เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4 ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 357,923,150  บาท   (สามรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งรอยหาสิบบาท) 
 แบงออกเปน : 357,923,150 หุน   (สามรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
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 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 357,923,150 หุน   (สามรอยหาสิบเจ็ดลานเกาแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 

 
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน  

 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียง

เห็นชอบไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการเสนอทุกประการ  
 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 89,000,000 หุน 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนแลว จึงเสนอใหจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปน้ี 

ก. จัดสรรหุนจํานวน 88,600,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
ที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได 

ข. จัดสรรหุนจํานวน 400,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซึ่งไดจัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไดในครั้งนี้ 

 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเสนอ  
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
ประธานกลาวเชิญที่ประชุมซักถามคณะกรรมการบริษัท   
   
คุณจารุรัตน   แหยงกระโทก ผูถือหุนกลาวแนะนําบริษัทวา บริษัทควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสง

ใหแกผูถือหุน จะไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และจะไดแนะนําใหผูสนใจไดรูจักบริษัทเพิ่มมากขึ้น 
เลขานุการคณะกรรมการกลาวช้ีแจงวา บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป ซึ่งรวมผลการดําเนินงานของบริษัท

ดวย พรอมทั้งจัดสงใหแกผูถือหุนเปนประจําทุกปอยูแลว 
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คุณจารุรัตน   แหยงกระโทก ผูถือหุนสอบถามถึงวัตถุประสงคของการใชเงินเพิ่มทุน 
เลขานุการคณะกรรมการกลาวช้ีแจงวาปจจุบันความตองการงานบริการดานวิศวกรรมไฟฟาและงานระบบ

ไฟฟาและเครื่องกลในกลุมธุรกิจปโตรเคมี ซึ่งเปนตลาดเปาหมายของบริษัทยังมีอีกมาก บริษัทมีความพรอมเขารวม
ประมูลงานจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมปโตรเคมีและโรงไฟฟา ดังนั้น บริษัทจึงมีความจําเปนจะตองระดม
ทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะแจงผลการดําเนินงาน และโครงการตาง ๆ ใหผูถือหุน
รับทราบในรายงานประจําป 

 
คุณมานิตย  เจริญชีวินทร ผูถือหุนสอบถามวา หากไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนแลว บริษัทจะ

นําเงินที่ไหนมาใชในกิจการ 
คุณประเดช    กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา การใชสิทธิซื้อหุนเปนดุลยพินิจของผูถือหุนและ

เปนเรื่องของอนาคต หากสภาวะตลาดดี บริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นคาดวา ผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุน  
 

คุณมานิตย  เจริญชีวินทร ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนและเริ่มซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เมื่อใด 

คุณประเดช   กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา บริษัทจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดเสียกอน  ซึ่งคาดวาจะใชเวลา
ประมาณ 45 วันถึง 60 วัน ดังนั้น บริษัทคาดวา นาจะทําการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิไดประมาณปลายเดือนมีนาคม 
ถึงตนเดือนเมษายน 

 
คุณฮ้ังใช   อัคควัสกุล อาสาพิทักษสิทธิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา จะ XW 

เมื่อไร 
เลขานุการคณะกรรมการ  ตอบวาตองรอการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดเสียกอน หลังจากนั้น บริษัทจะประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะแจงใหตลาดหลักทรัพยและผูถือหุน
ทุกทานไดทราบตอไป 

 
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร ผูถือหุนแนะนําวา บริษัทควรจัดโปรแกรมใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมโรงงาน และขอให

จัดการประชุมผูถือหุนในกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกของผูถือหุน 
              ประธานขอใหผูถือหุนทานใดสนใจจะเยี่ยมชมโรงงานกรุณาแจงช่ือและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดที่
เจาหนาที่ของบริษัทหนาหองประชุมหลังจากเลิกประชุมดวย แลวบริษัทจะดําเนินการตอไป สําหรับสถานที่จัดการ
ประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทตองการใหผูถือหุนไดมาเยี่ยมสํานักงานของบริษัท เพื่อไดเห็นสถานที่จริง อีกทั้งการจัด
ประชุมตามโรงแรมจะทําใหบริษัทเสียคาใชจายมาก แตอยางไรก็ดี บริษัทจะรับความคิดเห็นของผูถือหุนไวพิจารณา 
 

คุณสรัชฌา   อุดมจตุพร กลาวแนะนําวา บริษัทอาจจะจัดการประชุมที่ตลาดหลักทรัพยก็ได จะไดไมเสีย
คาใชจายมาก  อีกทั้งสรางความสะดวกในการเดินทางใหแกผูถือหุน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการประชุมสามัญ
ประจําปในเดือนเมษายน ซึ่งมีบริษัทหลายแหงจัดการประชุมพรอมกัน ผูถือหุนตองการประหยัดเวลาและการเดินทาง
ในการเขารวมการประชุม  

ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนและรับความคิดเห็นไวพิจารณาตอไป 
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คุณมานิตย   เจริญชีวินทร ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทรับงานเสาไฟสองสวางหรือไม และเปาหมายการ
เติบโตทางธุรกิจเปนอยางไร 

คุณประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา  งานเสาไฟสองสวางเปนคนละประเภท
ธุรกิจของบริษัท บริษัทรับงานเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาโครงเหล็กงานสายสง  สําหรับเปาหมายธุรกิจในปที่ผาน
มา เปนไปตามเปาหมายที่บริษัทคาดการณไวคือรอยละ 50 สําหรับปนี้ บริษัทกําหนดไวที่รอยละ 10-20  

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกลาวขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมและประกาศปด

ประชุมเมื่อเวลา 14.55 น. 
 

               ลงช่ือ          ประธานที่ประชุม 
                           (       นางประพีร ปุยพันธวงศ         ) 
 

               ลงช่ือ    ผูบันทึกการประชุม 
                            (           นายไพฑูรย   กําชัย          ) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 

และจายเงินปนผล 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40  
ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินได โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไขนโยบาย
การจายเงินปนผลเปนครั้งคราวเพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปจจัยดานอื่นๆ 
 สําหรับเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ เปนสวนของกําไรที่เกิดจากผลการดําเนินงานไตรมาส 3 และ 4  ป 2550  
 
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ 

งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2550 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ   
ปรากฏวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ145,393,907.97 บาท กําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ114,552,348.04    
คณะกรรมการมีมติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550  เปนทุนสํารอง จํานวน 7,270,000 บาท พรอมทั้งให
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 265,559,257 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,555,925.70  บาท เมื่อรวมกับ
การจายหุนปนผลและเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรกคิดเปนเงิน  จํานวน 0.278 บาทตอหุน 
จํานวน  211,188,600 หุน  เปนเงิน  58,710,430.80  บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.378 
บาท เปนจํานวนเงินรวม 85,266,356.50  บาท  คิดเปนรอยละ  58.65  ของกําไรสุทธิ ป 2550  ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลที่กําหนดไว    สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.10 บาทตอหุนนี้ จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 เม.ย 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 25 เม.ย 2551 
 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง 
 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
1.  ชื่อ   นางประพีร ปุยพันธวงศ 
 สัญชาติ   ไทย 
 อายุ    67  ป 
 ท่ีอยู   59/2  ซอยหลังสวน  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
 ตําแหนงในบริษัท  ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical   
                                               College ประเทศออสเตรเลีย 
ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ   
                                               Finance for Non-Finance Director (FN) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง ประธานกรรมการบริษัท 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 4 
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 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  10 ป 
 สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2550  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท11 ครั้ง เขารวมประชุม    10  ครั้ง 
 สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา       -ไมมี- 
 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท         -ไมมี- 
 จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                        61,103,017   หุน 
 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด           23.01   % 

ประวัติการทํางาน 
 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  เด็มโก  จํากัด (มหาชน) 
   ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เด็มโก 
 2540 – 2549 กรรมการบริษัท  เด็มโก  จํากัด 
 2509 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 
 2509 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ประชุมชาง จํากัด 
   กรรมการบริหาร บริษัท ดี เอ็น เอ็น จํากัด 
   กรรมการบริหาร บริษัท แสงเอ็นเตอรไพรส คอรปเรช่ัน จํากัด 
 
2.  ชื่อ   นายสุวัฒน   จรดล 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   57  ป 
    ท่ีอยู   12/29  ซ.  วัดเทวสุนทร  แขวงลาดยาว  เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
    รองกรรมการผูจัดการ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟกําลัง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    นบ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ประวัติการอบรม มินิ เอ็มบีเอ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-Finance   
                                        Director (FN) 

   ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  15  ป 
   สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2550 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       9,935,258   หุน 
   สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            3.74    % 

ประวัติการทํางาน 
 2536 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 
   กรรมการบริหาร บมจ.เด็มโก 
   รองกรรมการผูจัดการ 
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 2530 – 2535 หัวหนาแผนกทดสอบ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2529 – 2530 หัวหนาแผนกวิชาการ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2517 – 2529 วิศวกรอันดับ 1 – 8       การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  
3.  ชื่อ   นายอาคม   มานะแกว 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   50  ป 
    ท่ีอยู   69/7  หมูที่ 8  ต. บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
    ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

วุฒิการศึกษา  วศ.บ. (ไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   วศ.ม. (ไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ประวัติการอบรม  มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  14  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2550  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เขารวมประชุม 10 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       3,191,660   หุน 
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมด            1.20    % 
ประวัติการทํางาน 

2537 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 
   กรรมการบริหาร  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ.เด็มโก 
 2533 – 2536 ผูจัดการสวนฝายวิศวกรรม บริษัท นครไทยสตีล กรุป จํากัด (มหาชน) 
 2524 – 2533 หัวหนาแผนกศูนยควบคุมระบบไฟฟา 1   ฝายควบคุมระบบไฟฟา 
                                               การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป พ.ศ.2551 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ.2551 ในวงเงินดังนี้ 
 
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปท่ีผานมา 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2551  ตามที่ 
คณะกรรมการเสนอจํานวน  3,100,000 บาทเพิ่มขึ้นจากคาตอบแทนในป 2550 จํานวน 355,000  บาท ซึ่งคาตอบแทน
ในป 2550 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้  

กรรมการที่ไมใชกรรมการตรวจสอบ จํานวน  1,620,000   บาท 
กรรมการตรวจสอบ  จํานวน  1,260,000   บาท  
รวมจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการ  ป  2550  เปนเงิน 2,880,000 บาท 

โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป  
2549 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณาในการ
จายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น ในหมวดของคาตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ พบวาหมวด
อสังหาริมทรัพย คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 467,341 บาทตอคนตอป และคาต่ําสุดที่ 19,125 บาทตอคนตอป 
และสูงสุดที่ 2,059,720 บาทตอคนตอป และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบในหมวดอสังหาริมทรัพยมีคาเฉลี่ยที่ 
202,429 บาทตอคนตอป และคาต่ําสุดที่ 50,000 บาทตอคนตอป และสูงสุดที่ 436,667 บาทตอคนตอป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
หากพิจารณาขอมูลขางตนจะเห็นไดวา คาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในป 2550 ซึ่งมีอัตราคาตอบ 

แทนเฉลี่ย 270,000 บาทตอคนตอป และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 420,000 บาทตอ
คนตอป อยูในเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม ขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551  เปนผูพิจารณา 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาสอบบัญช ี
ประจําป 2551 

 
รายละเอียด 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ2551 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี 

ของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้ 

1.   ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมี 
รายช่ือตอไปน้ี 

 รายชื่อ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่        จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
1. นายสมชาย คุรุจิตโกศล     3277   3 ป (พ.ศ.2547- 2549) 

 2. นายอําพล  จํานงวัฒน  4663    - 
 3. นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  4387   1 ป ( พ.ศ.2550 ) 
 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย 
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผู 
ถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2551  เปนเงินจํานวน 920,000 บาท บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน จํานวน 260,000  บาท หรือรอยละ 39.39  เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขารวมทุนกับบริษัท เจ.พี.เอ็ม อินเตอร จํากัด 
และจะตองจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาส 1 ป 2551 เปนตนไป 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส 
เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด  ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 

นายสมชาย คุรุจิตโกศล    ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 3277 
 นายอําพล  จํานงวัฒน ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4663 
 นางสาว วรรญา พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีขออนุญาตเลขที่ 4387 

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
และงบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนเงินไมเกิน 920,000 บาท  
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ขอ  17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
            (1)  ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 
            (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน 

    เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการ  
      ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน  
     เสียงเทากันเกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ  19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)   
             โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน  
             หนึ่งในสาม (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)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
             (5)  แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
             (6)  กิจการอื่นๆ 
ขอ  35.  ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได   โดย 

ผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู 
มอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดกอนเขารวมประชุม ผูรับมอบฉันทะ 
จะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว 

ขอ  46.  หามมิใหประกาศจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มี 
การจายเงินปนผลระหวางกาล เงินปนผลจะตองจายจากเงินกําไรเทานั้น 

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

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

 ขอ  57.  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทผูสอบ 
             บัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได      
 
 

ขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

เอกสารแนบ 7 
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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 …………………………………..   

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 

เอกสารแนบ 8 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2550 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร    ปุยพันธวงศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายสุวัฒน   จรดล 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายอาคม   มานะแกว 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกําหนด 
                        จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป  2551 

 (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 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียง
ตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          ลงช่ือ ..............................................ผูมอบฉันทะ  

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

                                 ลงช่ือ ...............................................ผูรับมอบฉันทะ  

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

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

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 …………………..…………..  
     
     
 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันพุธที่ 2 เมษายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 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 1/2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2550 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร    ปุยพันธวงศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ    นายสุวัฒน   จรดล 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายอาคม   มานะแกว 
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    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2551 

 (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 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียง
ตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          ลงช่ือ ..............................................ผูมอบฉันทะ  

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

                                 ลงช่ือ ...............................................ผูรับมอบฉันทะ  

                                        ( …………………………………) 
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หมายเหตุ 
1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ   
       แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น 
2.   หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

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

3.     ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
        ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.     วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
 
 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2551 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

  กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2 สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนไดลงช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง 

2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 กรณีนิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
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1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถอืหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

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

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติ
บุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียน
ไว 

ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความ
แสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูถือหุน 

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผู
มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติ
บุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
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ทั้งนี้เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณีมอบ
ฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่จัดทําเปนภาษา
อื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุน
หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 3 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางแบบ ข. เทานั้น สวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช  แบบ ข. 
หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  9) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ 
และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันอังคารที่ 1  เมษายน  2551 หรือกอน
เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให
ทันเวลาเริ่มประชุม 

ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว 
และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพุธที่ 2 เมษายน  
2551   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  10 ) 
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4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  1.   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 2.   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้ งจากที่ประชุมว ามี ผู ถือหุนท านใด  เห็นดวย  ไม เห็นดวย  หรือ 
งดออกเสียง 

(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได
แจกใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ 

 งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  
(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน   ระบุมา 

 3.   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่น  ๆ  ซึ่ งมีกฎหมาย  หรือขอบั งคับบริษัทกํ าหนดไวแตกต างจากกรณีปกติ  มติของ 
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุน
ในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็
ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
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รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
 

 
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ 

หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

  
พลเอกเธียร ชนไมตรี 

 อายุ     77   ป 
         ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  

คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
 อายุ     67  ป 
         ที่อยู     28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  
 คุณสุนทริกา   เกาฏีระ 
 อายุ     53  ป 
          ที่อยู     259/112  สุขุมวิท  71  พระโขนง   เขตวัฒนา    กรุงเทพฯ   10110 
  
ทั้งนี้กรรมการอิสระมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ได 

จัดทําขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทร. 02-959-5811-5   แฟกซ. 02-959-6733 

ปม ESSO 
จุดรอรถรับสง บ.เด็มโก 

ตลาดรังสิต 
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