
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
 

ประจําป 2553 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ 2553 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  แฟกซ 02-959-5816 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2553 
เรียน ผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22   

   ตุลาคม 2552 
 2. รายงานประจําป 2552 
 3. นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ  
 4. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 5. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
 6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี  
 7. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

                8. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

               10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
                              

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป ผูถือหุนของบริษัทฯ 
ประจําป 2553 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553   เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 ของ บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 
ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22  
                ตุลาคม  2553 
 

รายละเอียด 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ไดจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 สําเนารายงานการประชุม 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2552 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
                บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

รายละเอียด 
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 พรอมทั้งรายงาน 

ของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (รายงานประจําป) 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัท และ

ควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนมัุติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552  และการจายเงินปนผล 
 

รายละเอียด 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏ

วาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2552 จํานวน 54,659,049.28 มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
233,973,614.15 บาท  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552  เปนทุนสํารอง จํานวน 3,000,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 
บาท ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว    สําหรับการจายเงินปนผลจํานวน 0.15 บาทตอหุนนี้ จะให
ผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 มีสิทธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย ทั้งนี้จะจายใหแกผู
ถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรบัเงินปนผล คือวันที่ 7 
เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน
2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 23 เมษายน 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 และอนุมัติ

จายเงินปนผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดขางตน 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

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

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

กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด  ที่จะพนจากตําแหนง  โดยใหมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําปผู 
ถือหุนของบริษัทฯ ประจําป  2553  ไดแก 

-   นายประเดช   กิตติอิสรานนท    กรรมการ 
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 -   นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต   กรรมการ 
-   นายภูมิชาย  หิรัญชัย   กรรมการ 

 
นายประเดช กิตติอิสรานนท ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ครั้ง

แรกในป 2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เด็มโก จํากัด มาตั้งแตป 2535 ในฐานะผูกอต้ัง
บริษัท  นายประเดช กิตติอิสรานนท ไดนําความรูและประสบการณธุรกิจวิศวกรรมไฟฟามาใชในการจัดการธุรกิจของ
บริษัทฯ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงตอ
อีกหนึ่งวาระ 

นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต ไดเขามารวมงานกับบริษัท โดยไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  
เด็มโก จํากัด ต้ังแตป 2535  เรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทแปรสภาพเปนมหาชน และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2550 ไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

นายภูมิชาย หิรัญชัย ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรกในป 
2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด มาตั้งแตป 2535 ในฐานะผูกอต้ังบริษัท  และในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2550 ไดรบัการอนุมัติใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเสนอใหบุคคลทั้งสาม เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

  
ความเห็นคณะกรรมการ 
แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก

ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา แตคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในชวงที่ผานมา  เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งบุคคลทั้ง 3 ทาน
เปนกรรมการของบริษัท 
 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 

โดยขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก 
และบริษัทฯ จะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

รายละเอียด 
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

สําหรับป พ.ศ. 2553  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 

2553 ภายในวงเงินไมเกิน 3,900,000 บาท เทากับป 2552 ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการ
ดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 
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วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2553 
 

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

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดให

ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2553 ของบริษัทฯ  และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 900,000 บาท  ซึ่งนอยลงเมื่อเทียบกับป
กอนที่กําหนดไวไมเกิน 924,000  บาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี  

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ซี 
แอนด เอ ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553ไดแก  

 น.ส.จินตนา  มหาวนิช   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 
 นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231 
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ

งบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป  2553  เปนจํานวน 900,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /  

ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

   
  รายละเอียด 
  ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ไดแตงตั้งใหนายไพโรจน  ศิริรัตน 

ดํารงตําแหนงกรรมการ หากแตมติที่ประชุมไมไดอนุมัติใหนายไพโรจน ศิริรัตน มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัท
ซึ่งเงื่อนไขกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง(2)คน ลงลายมือช่ือ
และประทับตราสําคัญของบริษัท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ:  
คณะกรรมการมีความเห็นวา เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน เห็นควรใหเพิ่มนายไพโรจน  ศิริรัตน เปนผู

มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทอีก 1 คน โดยเงื่อนไขการลงลายมือช่ือแทนบริษัท เปนดังนี้ นางประพีร  ปุยพันธวงศ  
นายประเดช  กิตติอิสรานนท  นายสุวัฒน  จรดล  นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต  กรรมการสองในสี่คนนี้ลงนามรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั  หรือนางประพีร  ปุยพันธวงศ  นายประเดช  กิตติอิสรานนท  นายสุวัฒน  จรดล  นายพงษ
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ศักดิ์  ศิริคุปต  กรรมการหนึ่งในสี่คนนี้ลงนามรวมกับนายอาคม  มานะแกว หรือนายภูมิชาย  หิรัญชัย หรือ นายไพโรจน  
ศิริรัตน  และประทับตราสําคัญของบริษัท  ดังนั้นที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ  
  
วาระที่ 8  พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  ทั้งนี้เพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผู

ถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ 8 มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมระหวางเวลา 12.00 -14.00 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและคะแนนเสียง 

 
หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่  23  กุมภาพันธ   2553  ณ จังหวัดปทุมธานี   ประเทศไทย 
 

โดยมติของคณะกรรมการ 

                          
                      ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

         ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่  

    บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน  
 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซตของ 

    บริษัทฯ ได ต้ังแตวันที่  4 มีนาคม  2553 
3. บริษัทจัดรถรับสงผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดที่ปมน้ํามันเอสโซ  ตลาดรังสิต      
   กําหนดเดินทาง  12.00  น.     และ  13.00  น. 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพุธที่   22 ตุลาคม  2552 เวลา  14.00 น. ณ  หองประชุม   2  สํานักงานบริษัท  เลขที่   59  หมู   1  ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000  

นางประพีร   ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 73 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 220,762,297 หุน คิดเปนรอยละ 72.48 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
1.  พลเอกเธียร  ชนไมตรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค     กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ         กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายประเดช   กิตติอิสรานนท    กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
6.  นายสุวัฒน จรดล กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
8. นายภูมิชาย  หิรัญชัย กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
9. นายไพโรจน  ศิริรัตน กรรมการ  และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
10. นายไพฑูรย   กําชัย เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
สวนนายอาคม  มานะแกวกรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ ติดภารกิจพบลูกคาจึงไม

สามารถมารวมประชุมได 
นอกจากนี้มีที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม 1 คน คือ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล  

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ตางๆ โดยมีรายละเอียดนี้ 

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน  โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  ซึ่งผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออก
เสียง  

)2(  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไวไม
ชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3) ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และจะมีการแจง
คะแนนเสียงทั้งหมดทางจอมอนิเตอรดานหนา 

(4) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข .และ ค .ที่ผูถือหุนไดลงมติในแตละวาระไวแลว บริษัทจะนับ
คะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

เอกสารแนบ 1 
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(5) ในทุกระเบียบวาระ หากผูรวมประชุมตองการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอคําถาม ขอใหยกมือ และเมื่อ
ประธานอนุญาตแลวขอใหแถลงตอที่ประชุมกอนวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด 

 ผูถือหุนรับทราบ ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสง ใหแกผูถือ

หุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1) แลว   
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
เห็นดวย 220,762,297 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทะเบียนจาก 401,935,433 บาท เปน 401,935,207 บาท โดยตัด

หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 226 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
ประธานไดมอบหมายใหนายไพฑูรย   กําชัย ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม นายไพฑูรย   กําชัยแจงตอ

ที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 226 หุน โดยหุนดังกลาว เปนหุนที่ออกตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งไดอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนปนผล และจัดสรรเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เพิ่มเติมเนื่องจากการออกหุนปนผล 
ซึ่งจํานวนหุนคงเหลือ 226 หุน คํานวณดังนี้ 

จํานวนหุนที่ตองสํารองเพื่อการใชสิทธิตาม DEMCO-W1   
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับอนุมัติใหออก 88,600,000 หนวย 
จํานวนหุนที่จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิ* (1) 99,584,750 หุน 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกจริง (2) 88,519,773 หนวย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีผูใชสิทธิไปแลว (3) 2,000,000 หนวย 
คิดเปนจํานวนหุน* (4) 2,250,000 หุน 
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ (2)-(3) 86,519,773 หนวย 
คงเหลือหุนที่จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิ (1)-(4) 97,334,750 หุน 
จํานวนหุนที่ตองสํารองไวสาํหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ* 97,334,745 หุน 

*อัตราการใชสิทธิ 1หนวย ตอ 1.125 หุน 
เมื่อนําจํานวนทุนจดทะเบียน 401,935,433 หุน หักดวยทุนชําระแลว 304,600,462 หุน หักดวยจํานวนหุนที่ตอง

สํารองไวสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ 97,334,745 หุน จะมีหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายเหลืออยู 226 หุน เมื่อ
คณะกรรมการเห็นควรใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ซึ่งจะเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาในวาระตอไป จึงจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนสวนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 226 หุนลง เพื่อใหสามารถมี
มติเพิ่มทุนที่จําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติ
ลดทุนตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผานความ
เห็นชอบ 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 220,762,297 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
ในขณะที่จะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมดเปน 

74 ทาน นับจํานวนหุนได 221,271,462 หุน 
วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ให

สอดคลองกัน เปนดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจด

ทะเบียน 
: 401,935,207  

บาท   
(สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพันสองรอย
เจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน : 401,935,207 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพันสองรอย
เจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 401,935,207 หุน   (สี่รอยหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหาพันสองรอย

เจ็ดบาท) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-“ 

ทั้งนี้  ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ได  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติแกไขหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับคะแนนเสียง
อนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผานความเห็นชอบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่ประธาน

เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 221,271,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม คร้ังที่ 2 (“DEMCO-W2”) 

เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 43,516,000หนวย  
ประธานไดมอบหมายใหนายไพฑูรย   กําชัย ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม นายไพฑูรย   กําชัยแจงตอ

ที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นวา บริษัทมีความจําเปนตองระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัท 
จึงเห็นควรใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งจะเปนการ
ปรับโครงสรางเงินลงทุนของบริษัทใหมีความเหมาะสมมากขึ้น และเปนการใหโอกาสผูถือหุนเดิมของบริษัทไดมีโอกาส
รวมลงทุนกับบริษัทกอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผู
ถือและสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่เสนอขาย : 43,516,000 หนวย 
ราคาที่เสนอขาย : 0 บาท 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 7 เดือน 
จํานวนหุนที่จัดสรรเพื่อรองรับ : 43,516,000 หุน 
การใชสิทธิ 
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราสวน 7 หุนเดิม ตอ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมมีการกําหนดจํานวนหุนขั้น
ตํ่าที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่มีเศษ
ต้ังแต 0.5 หนวยขึ้นไป ใหปดเปน 1 หนวย และเศษต่ํากวา 0.5 
หนวยใหปดทิ้ง 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน  
ราคาการใชสิทธิ : 2.60 บาท 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
วันออกและเสนอขายใบสําคัญ : 9 พฤศจิกายน 2552 
แสดงสิทธิ    
วันกําหนดการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบ สําคัญแสดง

สิทธิไดจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และครั้ง
ที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยวันดังกลาวจะเปนวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
เด็มโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) แลว ทั้งนี้ กําหนดวัน XW ใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึง 3 พฤศจิกายน 2552 และปดสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 
2 (Demco-W2) ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 221,271,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 401,935,207 บาท เปน 451,935,207 บาท โดยออกหุน

สามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจาก 401,935,207 บาท เปน 451,935,207 บาท โดย

ออกหุนสามัญ จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหนายไพฑูรย   กําชัย ช้ีแจงรายละเอียดใน
วาระนี้ตอที่ประชุม นายไพฑูรย   กําชัย ช้ีแจงวา การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาในวาระที่ 4 และ (2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 1 
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(“DEMCO-W1”) เพิ่มเติม เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) แลว จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณา โดยประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติเพิ่มทุนตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผานความเห็นชอบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 221,271,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ให

สอดคลองกัน โดยเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
“ขอ 
4. 

ทุนจด
ทะเบียน 

: 451,935,207  
บาท   

(สี่รอยหาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่นหาพันสองรอย
เจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน : 451,935,207  หุน   (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่นหาพันสองรอย
เจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 451,935,207 หุน   (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่นหาพันสองรอย

เจ็ดหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-“ 

ทั้งนี้  ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ  เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
ได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับ
คะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผานความเห็นชอบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่ประธาน

เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 221,271,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50,000,000 หุน  
ประธานไดโดยเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  เปนสองสวน ดังตอไปนี้ 
ก จัดสรรหุนจํานวน 43,516,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 

ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) 
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ข จัดสรรหุนจํานวน 6,484,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่
ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถเปลี่ยนมือไดในครั้งนี้  

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอโดยมีคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 221,271,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
มีผูถือหุนสอบถามความคืบหนาของโครงการตางๆของบริษัท รวมทั้งเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบซึ่งนาย

ประเดช กิตติอิสรานนท  ไดช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนจนเปนที่พอใจ 
เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและปดประชุม 
ปดประชุมเวลา 14.50 น. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และจายเงินปนผล 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินได โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไขนโยบายการ
จายเงินปนผลเปนครั้งคราวเพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปจจัยดานอื่นๆ 
 
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ 

งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2552 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ  ปรากฏ
วา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 54,659,049.28 บาท กําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 233,973,614.15    
คณะกรรมการมีมติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552  เปนทุนสํารอง จํานวน 3,000,000 บาท พรอมทั้งให
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว    สําหรับการจายเงินปน
ผลจํานวน 0.15 บาทตอหุนนี้ จะใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W2 ในวันที่ 9 มีนาคม 
2553 และผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 มีสิทธิรับเงินปนผล
ดังกลาวดวย โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 7 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 23 เมษายน 2553  
 สําหรับเงินจํานวนหุนและเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-
W2 และ DEMCO-W1) นํามาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และ 25 มีนาคม 2553 ตามลําดับ  ทั้งนี้บริษัท
มีหุนสามัญเดิมกอนการใชสิทธิจํานวน304,720,402 หุนเมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.15 บาทตอหุนคิดเปนเงิน 
45,708,060.30  บาท เทากับอัตราการจายเงินปนผล รอยละ 83.62 ของกําไรประจําป 2552 หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
DEMCO-W1 และ DEMCO-W2 มาใชสิทธิครบทั้งหมด จะมีจํานวนหุนรวม 450,639,993 หุน เมื่อจายเงินปนผล อัตรา 
0.15 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 67,595,998.95 บาทเทากับอัตราการจายเงินปนผล รอยละ 123.67 ของกําไร
ประจําป 2552 ซึ่งสวนของเงินปนผลที่จายเกินจากกําไรสุทธิประจําป 2552 นั้น บริษัทจะจายจากกําไรสะสมสวนที่ยัง
ไมไดจัดสรร ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 233,973,614.15 บาท 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
1. ชื่อ   นายประเดช  กิตติอิสรานนท 
   สัญชาติ   ไทย 
  อายุ   59 ป 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 4 



  14/31  

  ท่ีอยู   12/18 ซอยวัดเทวสุนทร  ม.ไพฑูรยนิเวศน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ   

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  ประวัติการอบรม  - มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   - หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15 

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
- อบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 6 (วตท.6) 

  ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง  กรรมการบริษัท 
  จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  17 ป 
  สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2552 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท11 ครั้ง เขารวมประชุม  10 ครั้ง 
 สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา          -ไมมี- 
 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท            -ไมมี- 
 จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                        17,260,810   หุน 
 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด               5.67  % 
ประสบการณการทํางาน 
         พ.ศ.        ตําแหนง    บริษัท 
ก.ย 2536 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ    บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
เม.ย 2533- ก.ย 2536 ผูจัดการฝายบริหารงานโครงการ  บริษัท เทดา จํากัด 
2533-2533  ผูจัดการโครงการ    บริษัท เทดา จํากัด 
2518-2533  หัวหนาแผนกออกแบบระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 3 (ภาคกลาง) 
2523-2531  ผูชวยหัวหนาแผนกโครงการ กองโครงการ 

  และวางแผน    การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2518-2523  วิศวกรประจําแผนกโครงการ                การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  กองโครงการและวางแผน 
 
2. ชื่อ   นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต 
   สัญชาติ   ไทย 
   อายุ   52  ป 
   ท่ีอยู   17/29 หมูที่ 4 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
   ตําแหนงในบริษัท กรรมการ 
   กรรมการบริหาร 
   รองกรรมการผูจัดการ 
   วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   -  พบ.ม.พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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 ประวัติการอบรม  -  มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
-  หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15 

   ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  17  ป  
   สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2552 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เขารวมประชุม 10 ครั้ง 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษทัยอยเปนคูสัญญา          -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท           -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       4,151,507   หุน 
   สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            1.36    % 
ประสบการณการทํางาน 
พ.ศ.       ตําแหนง    บริษัท 
2536-ปจจุบัน  กรรมการบริษัท      บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหาร  
  รองกรรมการผูจัดการ  
2534-2536  ผูจัดการโครงการ    บริษัท เทดา จํากัด 
2533-2534  ผูชวยหัวหนาแผนก   กองแผนวิสาหกิจ  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2522-2533  วิศวกรไฟฟา   กองโครงการและวางแผน  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
3. ชื่อ   นายภูมิชาย  หิรัญชัย 
   สัญชาติ   ไทย 
   อายุ   59  ป 
   ท่ีอยู   144/2 หมูที่ 6 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
   ตําแหนงในบริษัท กรรมการ 
   กรรมการบริหาร 
   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
วุฒิการศึกษา  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)  มหาวิทยาลัยเกริก 

- คบ.(ชางไฟฟา-อิเลคทรอนิคส) วิทยาลัยครูพระนคร 
   - ปวส.(ไฟฟากําลัง) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 
ประวัติการอบรม  - มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  17  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2553 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท           -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท                                       1,192,279   หุน 
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            0.39    % 
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ประสบการณการทํางาน 
พ.ศ.            ตําแหนง     บริษัท 
2535-ปจจุบัน  กรรมการบริษัท      บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหาร   
  ผูชวยกรรมการผูจัดการ    
2533-2535  พนักงาน      กองออกแบบระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2530-2535                พนักงาน     กองออกแบบระบบไฟฟา  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2522-2530                พนักงาน    กองโครงการและวางแผน   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป พ.ศ.2553 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ.2553 ในวงเงิน 3,900,000 บาท  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปท่ีผานมา 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2553  ตามที่
คณะกรรมการเสนอจํานวน  3,900,000 บาทเทากับคาตอบแทนในป 2552 ซึ่ง บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ 
ดังนี้  

กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน  1,969,733  บาท 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  จํานวน  1,714,533   บาท  
รวมจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการ  ป  2552                  เปนเงิน  3,684,266  บาท 

โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 
2550 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณาในการ
จายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น โดยไดแบงแยกเปน ดังนี้ 
-      แยกตามหมวดธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย)  คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 478,459 บาทตอคนตอป  
-      แยกตามขนาดรายไดของบริษัท (1,000 - < 5,000 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 427,749 บาทตอ  
        คนตอป 
-     แยกตามขนาดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท (100- < 300 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่   
       428,357 บาทตอคนตอป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
หากพิจารณาขอมูลขางตนจะเห็นไดวา คาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในป 2552 ซึ่งมีอัตราคาตอบแทน

โดยเฉลี่ย 281,390 บาทตอคนตอป และคาตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 
428,633 บาทตอคนตอป อยูในเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม ขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2553  เปนผู
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2553 

 
รายละเอียด 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนดังนี้ 

1. ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ดังมีรายช่ือ
ตอไปนี้ 

  รายชื่อ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่        จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัทฯ 
1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  4687    - 

  2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล 5231    - 
  

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 

2.    คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2553  เปนเงินจํานวน 900,000 บาท บาท  ซึ่งนอยกวาปกอน 
รายละเอียดคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ 3 ป ดังนี้ 

ป บริษัทผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 
2551 เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส 920,000 
2552 เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส 924,000 
2553 ซี แอนด เอ 900,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบบัญชี ซี 
แอนด เอ  ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 

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

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงินจํานวน 900,000 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 จะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวน 
      กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา 
      มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผู 
       ออกเสียงช้ีขาด 

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 ผูรับมอบ 
ฉันทะจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว 

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.  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได      
 
 

ขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
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รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ 
หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

  
1.     พลเอกเธียร  ชนไมตรี 
        อายุ     79  ป 
        ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ     69 ป 
       ที่อยู     28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  

 3.    คุณไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ 62 ป 
           ที่อยู  188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 

  
4.    คุณภาษิตา   กิจยโภค 

                       อายุ 49  ป 
           ที่อยู   88 ซ. ประดิพัทธ 19  ถ.ประดิพัทธ   สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง การอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 
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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แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
       เขียนที่ …………………………….. 

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

      

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
(3)  ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย …………………………………..  หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .................................................... ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย ………………………………..  หรือ 
             3. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ .................................................... ถนน…………………….…………………………… 
                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………….รหัสไปรษณีย …………………………………..   

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  เอกสารแนบ 10 
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วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2552  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป  2552 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นายประเดช   กิตติอิสรานนท 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายภูมิชาย   หิรัญชัย 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
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    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

(5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

                          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 …………………..…………..  
 
 
 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 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 1/2552 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2552  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2552  และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  ช่ือกรรมการ   นายประเดช   กิตติอิสรานนท 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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ช่ือกรรมการ   นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายภูมิชาย  หิรัญชัย 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                               เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

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

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

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

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

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

3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
        ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.    วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2553 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 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

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

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน 
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3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 
ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

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

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

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผูมอบ
ฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่ง
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

ค. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

 
3.3 เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารที่จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

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

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

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

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
        ของบริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  8) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันจันทรที่ 22  มีนาคม  2553 หรือกอน 
        เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให  
        ทันเวลาเริ่มประชุม 
 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะ
เพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันอังคารที่ 23 
มีนาคม  2553   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทมุธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  9 ) 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

4.1   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 4.2   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ค ว า ม เ ห็ น ที ล ะ ค รั้ ง จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ว า มี ผู ถื อ หุ น ท า น ใ ด  เ ห็ น ด ว ย  ไ ม เ ห็ น ด ว ย  ห รื อ 
งดออกเสียง 

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

(3) สําหรับผูรับมอบฉนัทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 
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 4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่ น  ๆ  ซึ่ งมี กฎหมาย  หรื อข อบั งคับบริษัทกํ าหนดไว แตกต า งจากกรณีปกติ  มติของ 
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุน
ในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได เวน
แตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.4   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  

 
 


