
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
 

ประจําป 2554 
 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

วันจันทรที่ 11 เมษายน พ.ศ 2554 เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ อาคารหองประชุม 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 ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ประจําป  2554 
เรียน ผูถือหุน บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23   

   กรกฎาคม 2553 
 2. รายงานประจําป 2553 
 3. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 4. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
 5. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

                6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ 
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

                8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
                              

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันจันทรที่ 
11 เมษายน 2554   เวลา 14.00 น.  ณ อาคารหองประชุมของ บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23  
                กรกฎาคม  2553 
 

รายละเอียด 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2553 ไดจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สําเนารายงานการประชุม 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2553 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี 
                สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

รายละเอียด 
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปบัญชี

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ซึ่งผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
(รายงานประจําป 2553) 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัท

ประจําป 2553 และอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัท   และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553  และการจายเงินปนผล 

รายละเอียด 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2553 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏ

วาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2553 จํานวน 112,830,280.65 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
111,379,981.32 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 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 มีมติใหบริษัทฯ 
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553  เปนทุนสํารอง จํานวน 5,701,514.03 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
0.05 บาท จากผลประกอบการครึ่งปหลังของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (Non BOI) สําหรับการจายเงินปน
ผลจํานวน 0.05 บาทตอหุนนี้ จะใหผูถือหุนที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และผูถือหุนที่ใช
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีสทิธิรับเงินปนผลดังกลาวดวย ทั้งนี้จะ
จายใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือ
วันที่ 21 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 
เมษายน2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 10 พฤษภาคม 2554  

รายละเอียดหุนสามัญในการคิดคํานวณการจายเงินปนผลในครั้งนี้ เปนดังนี้ 
 หุนสามัญเดิมกอนการใชสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4  จํานวน 443,393,927 หุน 
 หัก หุนซื้อคืน      จํานวน   32,479,900 หุน 
 คงเหลือหุนสามัญ      จํานวน 410,914,027 หุน 
 หุนสามัญจากการใชสิทธิ DEMCO-W3 100 %   จํานวน 100,931,677 หุน 
 หุนสามัญจากการใชสิทธิ DEMCO-W4 100 %   จํานวน   72,573,807 หุน 
 รวม       จํานวน 584,419,511 หุน 

ทั้งนี้บริษัทมีหุนสามัญเดิมหลังหักหุนซื้อคืนและกอนการใชสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 จํานวน 
410,914,027 หุนเมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.05 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 20,545,701.35 บาท เมื่อรวมกับการจายเงินปนผล
ระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวน 435,461,843 หุน คิดเปนเงิน จํานวน  
43,546,184.30 บาท  เทากับอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ 56.80 ของกําไรสุทธิประจําป 2553    

หากมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-W4 มาใชสิทธิครบทั้งหมด จะมีจํานวนหุนรวม 
584,419,511 หุน เมื่อจายเงินปนผล อัตรา 0.05 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 29,220,975.55 บาท รวมกับการ
จายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.10 บาทตอหุน จํานวน 435,461,843 หุน คิดเปนเงิน  
จํานวน  43,546,184.30 บาท เทากับอัตราการจายเงินปนผล รวมรอยละ 64.49 ของกําไรสุทธิประจําป 2553   

สําหรับเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 และ DEMCO-
W4  นํามาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ในวันที่ 31 มีนาคม 2554  แตอยางไรก็ตามอัตราการจายเงินปนผลประจําป 2553 ไมตํ่า
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กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว  สําหรับเงินปนผลที่จายนั้น บริษัท
จะจายจากกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 111,379,981.32 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 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 ” 
 

กรรมการที่จะพนจากตําแหนง  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 ของบริษัทฯ ไดแก 
-   นางประพีร   ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ 
-   นายสุวัฒน   จรดล  กรรมการ 
-   นายอาคม   มานะแกว  กรรมการ 
-   นายไพโรจน   ศิริรัตน  กรรมการ 

 
นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ครั้งแรก

ในป 2549 โดยดํารงตําแหนง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เด็มโก จํากัด  มาตั้งแตป  2540 
นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ไดนําความรูและประสบการณ  มาใชในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเนื่องดวยดีมา
โดยตลอดและในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

นายสุวัฒน   จรดล  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรกในป  
2549 โดยดํารงตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด มาตั้งแตป 2535 ในฐานะผูกอต้ังบริษัท และในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2551 ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

นายอาคม  มานะแกว  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรก 
ในป  2549 โดยไดเขารวมงานกับบริษัทมาตั้งแตป 2537   ในตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด และในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงตออีกหนึ่งวาระ 

นายไพโรจน  ศิริรัตน  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งแรก 
ในป  2552 โดยไดเขารวมงานกับบริษัทมาตั้งแตป 2536   ในตําแหนง กรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเสนอใหบุคคลทั้งสี่ เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

  
ความเห็นคณะกรรมการ 
แมวาในกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก

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

โดยขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก 
และบริษัทฯ จะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
 
วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียด 
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  

สําหรับป พ.ศ. 2554  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ. 

2554 ภายในวงเงินไมเกิน 3,900,000 บาท เทากับป 2553 ทั้งนี้คณะกรรมการ มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการ
ดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 
 
วาระที่ 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                 บัญชีประจําป  2554 

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

ผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  สําหรับป 2554 ซึ่งพิจารณาความนาเชื่อถือ 

ความสามารถในการใหบริการและคําปรึกษาในการสอบบัญชีและรับรองงบการเงินไดทันเวลาแลว  เห็นควรเสนอผู
บัญชีรายเดิม คือ สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ  โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
เสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชี  ดังนี้ 

 
รายชื่อ           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่        จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัทฯ 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช   4687   1 ป  (2553) 
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล  5231           - 
 โดยผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบ
การเงิน และงบการเงินรวม  ของบริษัทฯ 
 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
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คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน

บริษัทประจําป 2554  เปนเงินจํานวน 900,000 บาท บาท  ซึ่งเทากับปกอน รายละเอียดคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ 3 ป 
ดังนี้ 

ป บริษัทผูสอบบัญชี คาสอบบญัชี 
2552 เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส 924,000 
2553 ซี แอนด เอ 900,000 
2554 ซี แอนด เอ 900,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง 

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

แหงสํานักงานสอบบบัญชี ซี แอนด เอ  ตามรายชื่อขางตนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 โดยมี
คาตอบแทนไมเกิน 900,000 บาท  
  
วาระที่ 8  พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ใน

วันที่ 17 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และ
ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18  มีนาคม 2554 และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 

 
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใด

ประสงคจะแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ 6 หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และสงหนังสือ
มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 8 มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวน
พริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือนําหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบดังกลาว 
มามอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ฉบับนี้ พรอมสิ่งที่สงมาดวยและ
แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 

 
อนึ่ง บริษัทจะจัดรถรับ สง ผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูบริษัท จอดรอที่สถานีรถไฟฟา บีทีเอส 

หมอชิต (จตุจักร ทางออกหมายเลข  3 )  กําหนดเวลาออกเดินทาง  12.30น.     หากผูถือหุนทานใดประสงคจะเดินทางกับ
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รถที่บริษัทจัดใหกรุณาโทรยืนยันกับบริษัท ที่หมายเลข 029595811 ตอ 2250 - 2254  ระหวางเวลา 8.30 – 17.30 น. 
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 2 วันทําการ เพื่อความสะดวกในการจัดรถใหเพียงพอ   ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ใหกับผูถือหุนที่แจงความจํานงลวงหนาเทานั้น 
 
 

 
โดยมติของคณะกรรมการ 

                          
                      ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

         ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2553 
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันศุกรที่   23 กรกฎาคม  2553 เวลา  14.00 น. ณ  หองประชุม   2  สํานักงานบริษัท  เลขที่   59  หมู   1  ตําบล
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000  

นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม  ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม  รวม  91 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 268,159,604 หุน คิดเปนรอยละ 61.58 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว  จึงเปดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
1.   พลเอกเธียร  ชนไมตรี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค      กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายประเดช   กิตติอิสรานนท     กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
6.  นายสุวัฒน จรดล  กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
8. นายอาคม  มานะแกว  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
9. นายไพโรจน  ศิริรัตน  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจัดการ 
10.นายภูมิชาย  หิรัญชัย  กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
11. นายไพฑูรย   กําชัย  เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
นอกจากนี้มีที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม คือนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล  

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียดนี้ 

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน  โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  ซึ่งผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออก
เสียง  และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

)2(  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไวไม
ชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3) ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงเฉพาะผูที่ลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงแลวหักจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุม 

(4) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก .รวมทั้งแบบ ข. และแบบค. ที่ผูถือหุนมอบหมายใหผูรับ
มอบฉันทะลงคะแนนตามที่เห็นสมควร ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจกใหเมื่อลงทะเบียน

เอกสารแนบ 1 
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เขารวมประชุม  โดยทําเครื่องหมายในชอง   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    หรือ    งดออกเสียง  ลงในบัตร
ลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

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

 ผูถือหุนรับทราบ ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน 1/2553  
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญวิผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งไดจัดสง ใหแกผูถือ

หุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1) แลว   
 
คุณศักรินทร ชูศักดิ์สกุล : ผูถือหุน 
แจงวา ในวาระที่ 1 ยอหนาที่สอง ไดบันทึกวา “เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงมติ

ในวาระนี้ โดยทานที่ไมเห็นดวยขอใหยกมือ” เห็นควรเพิ่มคําวา “หรืองดออกเสียง” ระหวางขอความ “ไมเห็นดวย” กับ 
“ขอใหยกมือ” โดยใหเพิ่มในทุกวาระที่ประธานฯสอบถามที่ประชุมดวย 

ประธานกลาวขอบคุณที่ใหขอเสนอแนะ  และขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวไมมีผูใดคัดคานการแกไขดังกลาว และมีมติรับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,894,223* เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

*ระหวางการพิจารณาวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมเปน 94 ราย 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 451,935,207 บาท เปน 435,461,843 บาท โดยตัดหุนสามัญ

จดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทมีหุนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 

16,473,364 หุนโดยหุนดังกลาว เปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหม ครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 2 (“DEMCO-W2”) ซึ่ง
หมดอายุแลว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนสวนที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน 16,473,364 หุน  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติลดทุนตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน และขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอก

ฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,964,317* เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

*ระหวางการพิจารณาวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย รวมเปน 98 ราย 
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วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา เมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน เปนดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 435,461,843  บาท   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามบาท) 
 แบงออกเปน : 435,461,843 หุน   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ : 435,461,843 หุน   (สี่รอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 

 
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติแกไขหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน   และขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่ประธานเสนอ 
ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 276,964,317 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 3 (“DEMCO-W3”) 

เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 110,000,000 หนวย  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีความจําเปนตองระดมทุนเพื่อเสริมใหบริษัทมี

ฐานเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจซึ่งขณะนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปสูการเปนผูผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และเพื่อประโยชนในการระดมทุนใหสอดคลองกับความตองการใชเงินทุนของ
บริษัท คณะกรรมการเห็นควรใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 3 (DEMCO-W3) 
จํานวน 110,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ชนิดระบุช่ือผูถือ
และสามารถเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : 110,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ : 2.70 บาทตอหุน  
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วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 1 ป 6 เดือน 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน หุนสามัญเดิม 4 หุน ตอ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได
ทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ป 
6 เดือนจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 
ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งหากตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
เด็มโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) แลว  

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 3 

(Demco-W3) ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192* เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

*ระหวางการพิจารณาวาระนี้ มีผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมเปน 99 ราย 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมคร้ังที่ 4 (DEMCO-W4) เพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 74,000,000 หนวย 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความจําเปนตองระดมทุน
เพื่อเสริมใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในอนาคตดังที่ได
ช้ีแจงตอที่ประชุมในวาระที่ 4   

ดังนั้นเพื่อใหบริษัทมีแผนการระดมทุนในระยะยาวตอเนื่องกัน เห็นควรใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญที่ออกใหมอีกรุนหนึ่งเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม โดยมีอายุยาวกวา DEMCO-W3 ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให
ออกในวาระที่ 4 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมครั้งที่ 4 (DEMCO-W4) จํานวน 74,000,000 หนวย 
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือ
และสามารถเปลี่ยนมือได 
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จํานวนที่ออก : 74,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ : 5.00 บาทตอหุน  

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 สิงหาคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ป 6 เดือน 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 6 
หุนตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ไดทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 
2 ป 6 เดือนจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใช
สิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
2553 และ ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 
ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการ
กอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 4 

(Demco-W4) ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ัง

ท่ี 2 (DEMCO-ESOP #2) จํานวน 16,000,000 หนวย 
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับบุคลากรที่มี

สวนรวมในความสําเร็จของบริษัทที่ผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฎิบัติงานแกบุคลากรของ
บริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางาน อันเปนการรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพไวกับบริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต 
คณะกรรมการจึงเห็นควรใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



  13/35  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  ชนิดระบุช่ือผูถือ
และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวน :  16,000,000 หนวย  

ราคาตอหนวย  :  0 บาท  

อัตราการใชสิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

ราคาการใชสิทธิ  :  2.70 บาท  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  :  3 ป  

วิธีการจัดสรร  :  จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดยไมผาน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  

ระยะเวลาการเสนอขาย  :  ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท    

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ  :  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่
ออกใหมของบริษัทไดรวม 5 ครั้ง ครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 
2554 ( “วันใชสิทธิครั้ งแรก”)  สํ าหรับการใชสิทธิครั้ งต อไป 
กําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของทุก 6 เดือน นับจากวันใชสิทธิ
ครั้งแรก และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันครบกําหนด
ระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งหากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการ
กอนหนา 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 

รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหลักทรัพยเพื่อเสนอขายตอกรรมการและพนักงานDEMCO-
ESOP#2 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) นี้ เปนการกําหนดราคาเสนอขายหลักทรัพยในราคาต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคิดตามราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 7  วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหลักทรัพย ( คือวันที่ 15 มิถุนายน 
2553) ถือเปนการเสนอขายหลักทรัพยในราคาต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 แตเนื่องจาก
จํานวนที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมกับที่เคยออกในระยะหาปยอนหลังกอนการเสนอขายครั้งนี้ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมนี้ (คือ 435,461,843 หุน) จึงตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10  
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคาน จึงจะถือวาผานและขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อ
จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2) ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอก
ฉันทดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท โดยออกหุน

สามัญ จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

435,461,843 บาท เปน 635,461,843 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมครั้งที่ 3 (“DEMCO-W3”)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญที่ออกใหมครั้งที่ 4 (“DEMCO-W4”) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อจัดสรรใหแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (DEMCO-ESOP#2)  ตามที่ที่ประชุมไดอนุมัติในวาระที่ 4   5 และ 6 ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนซึ่งไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4) แลว 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติเพิ่มทุนตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน และขอใหที่ประชุมพจิารณา ลงมติ 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเอก

ฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน โดยเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 635,461,843  บาท   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

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

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 635,461,843 หุน   (หกรอยสามสิบหาลานสี่แสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน -ไมมี-” 
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โดยประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะถือวาผาน และขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่ประธาน

เสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 200,000,000 หุน  
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเพิ่มทุน 

ดังตอไปนี้ 
ก จัดสรรหุนจํานวน 110,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่

ออกใหม DEMCO-W3 
ข จัดสรรหุนจํานวน 74,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่

ออกใหม DEMCO-W4 
ค จัดสรรหุนจํานวน 16,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่

ออกใหม ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน  DEMCO-ESOP#2 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุนสามัญที่จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิDEMCO-W3 เหลืออยูหลังจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง และมีเหตุการณที่ตองปรับสิทธิตามเงื่อนไขในขอกําหนดวาดวยสิทธิหนาที่ของ
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 เปนเหตุใหตองมีการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิเพิ่มขึ้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญสวนที่เหลือจากใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3 ที่หมดอายุ 
มารองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W4 ที่มีการปรับสิทธินั้นได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา ลงมติ 

 
มติท่ีประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงเอก

ฉันทดังตอไปนี้ 
เห็นดวย 276,965,192 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  
 คุณสรัชชา   อุดมจตุพร : ผูถือหุน 
 สอบถามวา ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ DEMCO-ESOP#2 นั้น จัดสรรใหแกผูใดบาง  
 นายไพฑูรย  กําชัย ช้ีแจงวา รายช่ือกรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 3) ทั้งนี้ การใชสิทธิจะใชไดครั้งละไมเกินรอยละ 20   และการ
ใชสิทธิแตละครั้ง  จะตองเปนรอยละ 20 หรือทวีคูณของรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจดัสรรจากบริษัท แตตองไมเกินสัดสวนที่สามารถใชสิทธิไดในครั้งนั้นๆ      
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 คุณ ธนพล  วีรศิริมงคลกุล : ผูถือหุน 
 สอบถามวา เมื่อมีการเพิ่มทุนแลว คณะกรรมการมีแผนเพิ่มผลกําไรอยางไร  
 นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต ช้ีแจงวา การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใหสัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทเปนไปตาม
ขอกําหนดของสถาบันการเงินการเพิ่มทุนจะชวยใหการดําเนินโครงการพลังงานทดแทน ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ
และมีความตอเนื่องในระยะยาว เปนไปอยางราบรื่นคาดวาจะสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทได 

 
ไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มารวมประชุม และกลาวปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 14.55 น. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
1.  ชื่อ   นางประพีร ปุยพันธวงศ 
 สัญชาติ   ไทย 
 อายุ    70  ป 
 ท่ีอยู   59/2  ซอยหลังสวน  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
 ตําแหนงในบริษัท  ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical   
                                               College ประเทศออสเตรเลีย 
ประวัติการอบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Finance for 

Non-Finance Director (FN) และ Role of the Chairman 
Program (RCP) 

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง ประธานกรรมการบริษัท 

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  13 ป 
 สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2553  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม    8  ครั้ง 
 สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา       -ไมมี- 
 การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั         -ไมมี- 
 จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  ( ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)             74,774,704   หุน 
 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด           16.94   % 

ประวัติการทํางาน 
  2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
    ประธานกรรมการบริหาร     
  2509 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมชาง จํากัด 
    ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 

ปจจุบัน  ประธานมูลนิธิแสง-ไชกี เหตระกูล 
   ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก  อาสากาชาด สภากาชาดไทย 

 
2.  ชื่อ   นายสุวัฒน   จรดล 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   60  ป 
    ท่ีอยู   12/29  ซ.  วัดเทวสุนทร  แขวงลาดยาว  เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
    รองกรรมการผูจัดการ 
 

เอกสารแนบ 3 
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วุฒิการศึกษา  ธ.ม.สําหรับผูบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นบ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วศ.บ.(ไฟฟกําลัง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    ประวัติการอบรม  มินิ เอ็มบีเอ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-

Finance Director (FN) 
   ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  18  ป 
   สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2553 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 
   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
   การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
   จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  ( ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)               8,477,951   หุน 
   สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            1.95    % 

ประวัติการทํางาน 
  2536 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 
    กรรมการบริหาร  
    รองกรรมการผูจัดการ 
  2530 – 2535 หัวหนาแผนกทดสอบ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  2529 – 2530 หัวหนาแผนกวิชาการ   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  2517 – 2529 วิศวกรอันดับ 1 – 8       การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  
3.  ชื่อ   นายอาคม   มานะแกว 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   53  ป 
    ท่ีอยู   69/7  หมูที่ 8  ต. บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
    ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
    รองกรรมการผูจัดการ 

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

    ประวัติการอบรม  มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  17  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2553  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม 7 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท          -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  ( ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)                453,489   หุน 
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สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด            0.10    % 
ประวัติการทํางาน 

2537 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 
    กรรมการบริหาร  

รองกรรมการผูจัดการ  
  2533 – 2536 ผูจัดการสวนฝายวิศวกรรม บริษัท นครไทยสตีล กรุป จํากัด (มหาชน) 
  2524 – 2533 หัวหนาแผนกศูนยควบคุมระบบไฟฟา 1   ฝายควบคุมระบบไฟฟา 
                                                การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
4. ชื่อ   นายไพโรจน    ศิริรัตน 
    สัญชาติ   ไทย 
    อายุ   55 ป 
    ท่ีอยู   127/3  หมูที่ 4  แขวงทาแรง  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีคุรุศาสตร   สาขาไฟฟาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยครูพระนคร 

ประวัติการอบรม  มินิ  เอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการบริษัท 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  18  ป 
สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2553  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา   -ไมมี- 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท           -ไมมี- 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท  ( ณ วันที่ 23 ธ.ค. 53)       1,200,000 หุน    
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด              0.28 %     
ประวัติการทํางาน 

2536 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท 
    กรรมการบริหาร  

รองกรรมการผูจัดการ  
 2534– 2536  วิศวกรโครงการ   บจก.เทดา    
 2531 – 2533  ชางเทคนิค   กองออกแบบระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 2522 – 2530  ชางเทคนิค   กองโครงการและวางแผน   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  20/35  

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป พ.ศ.2554 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนประจําป 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ.2554 ในวงเงิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
 
ขอมูลเปรียบเทียบกับคาตอบแทนในปท่ีผานมา 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนประจําป 2554  ตามที่
คณะกรรมการเสนอจํานวน  3,900,000 บาทเทากับคาตอบแทนในป 2553 ในรอบ 2 ปที่ผานมา บริษัทไดจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการ ดังนี้  

 
ชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ เปนรายบุคคล ดังนี้  

ป 2551 ป 2552 ป 2553 
รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ 

จํานวนเงิน(บาท) จํานวนเงิน(บาท) จํานวนเงิน(บาท) 
(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ           ประธานกรรมการ* 451,500 462,000 462,000 
(2) พล.อ.เธียร ชนไมตรี                 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ** 
451,500 462,000 462,000 

(3) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ              กรรมการอิสระ** 451,500 462,000 462,000 
(4) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ*** กรรมการอิสระ** - 328,533 462,000 
(5) นางสาวภาษิตา  กิจยโภค*** กรรมการอิสระ** - 328,533 462,000 
(6) นายประเดช กิตติอิสรานนท       กรรมการ* 258,000 264,000 264,000 
(7) นายสุวัฒน จรดล                      กรรมการ* 258,000 264,000 264,000 
(8) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต                กรรมการ* 258,000 264,000 264,000 
(9) นายอาคม มานะแกว กรรมการ* 258,000 264,000 264,000 
(10) นายภูมิชาย  หิรัญชัย กรรมการ* 258,000 264,000 264,000 
(11)  นายไพโรจน   ศิริรัตน*** กรรมการ* - 187,733 264,000 
(12) นางสุนทริกา เกาฏีระ** กรรมการ** 451,500 133,467 - 

รวมทั้งสิ้น  3,096,000 3,684,266 3,894,000 
หมายเหตุ  /*  กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ 

 /** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนงกรรมการ 
จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทนป 
2552 (บาท) 

คาตอบแทนป 
2553 (บาท) 

คาตอบแทนป 2554 
(ปที่พิจารณา) (บาท) 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 1,714,533 1,848,000 1,848,000 
กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ 7 1,969,733   2,046,000 2,046,000 
รวม 11 3,684,266 3,894,000 3,894,000 

เอกสารแนบ 4 
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โดยขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 
2552 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนมีขอมูลประกอบการพิจารณา
ในการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น โดยไดแบงแยกเปน ดังนี้ 
-      แยกตามหมวดธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย)  คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 527,818 บาทตอคนตอป  
-      แยกตามขนาดรายไดของบริษัท (1,000 - < 5,000 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่ 407,673 บาทตอ  
        คนตอป 
-     แยกตามขนาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท (100- < 300 ลานบาท) คาตอบแทนกรรมการมีคาเฉลี่ยที่   
       375,447 บาทตอคนตอป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
หากพิจารณาขอมูลขางตนจะเห็นไดวา คาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในป 2553 ซึ่งมีอัตราคาตอบแทน

โดยเฉลี่ย 292,300 บาทตอคนตอป และคาตอบแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตรา 
462,000 บาทตอคนตอป อยูในเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม ขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554  เปนผู
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 
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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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รายชื่อคณะกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือ 
หุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

  
1. ช่ือ  พลเอกเธียร  ชนไมตรี 
        อาย ุ     80  ป 

ตําแหนง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        ที่อยู      246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    ช่ือ  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ      70 ป 

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

 3.    ช่ือ  นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 
           อายุ  63 ป 

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

  
4.    ช่ือ  น.ส.ภาษิตา   กิจยโภค 

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

 
ทั้งนี้กรรมการอิสระมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง การอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ 

 
นิยามกรรมการอิสระ      : บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุนไมเกินรอยละ 1 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 
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

เอกสารแนบ 7 



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 2554 ในวันจันทรที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม  สํานักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 

  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
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วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป  2553 และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร   ปุยพันธวงศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายสุวัฒน   จรดล 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายอาคม  มานะแกว 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไพโรจน   ศิริรัตน 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  



  27/35  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2554 

 (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 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 2554ในวันจันทรที่ 11 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม  สํานักงาน
บริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 
 
 
 



  29/35  

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวนคือ 
 
  □ หุนสามัญ  …………………….หุน  ออกเสียงลงคะแนนได   …………………….    เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได    …………………….        เสียง 
      
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 
 

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่  1   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2553 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  

              สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากกผลการดําเนินงานป  2553  และการจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  ช่ือกรรมการ   นางประพีร   ปุยพันธวงศ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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ช่ือกรรมการ   นายสุวัฒน   จรดล 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายอาคม  มานะแกว 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไพโรจน   ศิริรัตน 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และคาสอบบัญชี 
                 ประจําป  2554 

 (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 หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

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

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

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

                                        ( …………………………………) 
 
 
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 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2554 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  6) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ 
         ฉันทะ และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและ 
        มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังเลขานุการบริษัทของบริษัทภายในวันศุกรที่ 8  เมษายน  2554 หรือกอน 
        เวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและให  
        ทันเวลาเริ่มประชุม 
 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะ
เพียงคนเดียว และไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแต กรณีผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม  สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันจันทรที่ 11 
เมษายน 2554   ณ หองประชุม      สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  7 ) 

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

ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจก

ใหเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

 4.3   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
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• 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  

 
 


