
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน 
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี  ประเทศไทย 

 
       วันที่  28  สิงหาคม  2551 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
  3. นโยบายการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ 
  4. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

5. เอกสารหลักฐานเพื่อใชแสดงตนของผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุม  
6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
7. แผนที่ต้ังสํานักงานของบริษัท 

   
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2551 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 2/2551 ในวันพุธ ที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 
ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000   เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551  

    
   ความเห็นคณะกรรมการ:  

   คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดบันทึกเนื้อหา 
สาระของการประชุมดังกลาวไวครบถวนแลว ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน    

   44,362,950 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 44,362,950 บาท จากเดิม 

357,923,150 บาท เปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 402,286,100 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 44,362,950 หุนมูลคา
หุนละ 1 บาท  โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุน 2 ประการ คือ  

(1) เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามที่จะไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4  
(2) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 
(“DEMCO-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพ
จากการจายหุนปนผล 

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่ 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  ดังนี้ 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 402,286,100 บาท (สี่รอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งรอย

บาท) 
แบงออกเปน : 402,286,100 หุน (สี่รอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่ง

รอยหุน) 
มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแบงออกเปน 
หุนสามัญ : 402,286,100 หุน (สี่รอยสองลานสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่ง

รอยหุน) 
หุนบุริมสิทธ ิ : 0 หุน 
 

                               ความเห็นคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการมีความเห็นวา เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไขหนังสือบริคณห 

สนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการ 
เสนอ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการของบริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551  
คณะกรรมการเสนอใหจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.225 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือ
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยจาย
เปนหุนสามัญและเงินสดดังตอไปนี้ 
ก. จายเปนหุนปนผลใหอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 

0.125 บาทตอหุนโดยคํานวณมูลคาหุนจากราคาพารหุนละ 1 บาท เศษของหุนที่นอยกวา 1 
หุนใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายการจายเปนหุนปนผล 

ข. จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.225 บาท โดยกําหนดใหจายปนผลในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา การจายปนผลระหวางกาลเปนหุนสามัญและเงินสดตามที่ 

คณะกรรมการเสนอ จะเปนประโยชนแกผูถือหุนและทําใหบริษัทสามารถสํารองกระแสเงินสดของบริษัทสําหรับใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน    ดังตอไปนี้ 

ก. จัดสรรหุนจํานวน 33,378,200 หุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
ข. จัดสรรหุนจํานวน 10,984,750 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได เนื่องจากการ
ปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจายหุนปนผล 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา การจัดสรรหุนตามที่คณะกรรมการเสนอ เปนการจัดสรรตาม 

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 
 
 

 ทั้งนี้ บริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ต้ังแตวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ  
 

จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทาน
ใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามเอกสารแนบ หรือบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม
และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ 
และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 5 มาที่ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 
1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 กอนวันประชุม หรือมอบหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอม
เอกสารประกอบตามเอกสารแนบ 5 แกประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม กอนเวลาผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม 

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                                                                      
            ( นางประพีร  ปุยพันธวงศ ) 

    ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่  

    บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน  
 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของ 

    บริษัทฯ ได ต้ังแตวันที่  1   กันยายน  2551 
3. บริษัทจัดรถรับสงผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยรถตูจอดที่ปมน้ํามันเอสโซ  ตลาดรังสิต      
   กําหนดเดินทาง  12.00  น.     และ  13.00  น. 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2551  
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่  2  เมษายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 
ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

พลเอก เธียร  ชนไมตรี  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเลอืกเปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุน
ที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม  56 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 183,350,928 
หุน คิดเปนรอยละ 69.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึง
กลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและ ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
1.    นางประพีร   ปุยพันธวงศ          ประธานกรรมการ   ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายประเดช   กิตติอิสรานนท         กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   กรรมการผูจัดการ 
4.  นายสุวัฒน จรดล                    กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   รองกรรมการผูจัดการ 
5. นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
6. นายภูมิชาย   หิรัญชัย          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายอาคม   มานะแกว          กรรมการ   กรรมการบริหาร และ   ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพฑูรย   กําชัย                    เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี 
 

นอกจากนี้ มีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุม คือ 
1. นางสาววรรญา   พุทธเสถียร      ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัท  ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่ง
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

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

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

บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

สิ่งที่สงมาดวย   1 
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 เมื่อแจงวิธีลงคะแนนออกเสียงแลว ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2551 ซึ่งประชุม  
                  เม่ือ วันที่ 10  มกราคม  พ.ศ 2551 
 

ประธานฯ แจงวาบริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2551 ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและซักถาม   

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามประธานฯ  จึงขอมติที่ประชุม 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551เมื่อ วันที่ 10  

มกราคม  พ.ศ 2551 
 
วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2550 พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบ 
                บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทจะตองจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และไดแจงวา 
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป 2550 รวมทั้งงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  2550 มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2550 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว หลังจากนั้นไดมอบหมายใหนายไพฑูรย กําชัย เลขานุการบริษัทฯ  เปนผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา ใหที่ประชุมทราบ  

เลขานุการบริษัทฯ  ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ตอที่ประชุม โดยผานงบ
การเงินของบริษัทฯ ดังนี้ 
  
 งบกาํไรขาดทุน 
 รายได  บริษัทฯ มีรายไดป 2549  รวม 1,355.16 ลานบาท ป2550 มีรายไดรวม 2,177.05  ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 60.65 โดยแบงออกเปน  รายไดจากงานบริการ 1,799.28 ลานบาท  และรายไดจากงานขาย  356.73 ลานบาท 
 กําไรสุทธิ   ป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 100.25 ลานบาท  ป2550 มีกําไรสุทธิ  145.39  ลานบาท  เพิ่มขึ้น
รอยละ  45.02 การเติบโตของกําไรสุทธิที่ตางจากรายได เนื่องจากในป 2550 บริษัทมีรายการไมปกติเนื่องจากมีลูกหนี้
ชําระคางานบริการ เปนเช็คลวงหนา จํานวน 13 ลานบาทซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและโดยนโยบายของบริษัทจะ
ต้ังสํารองหนี้ 100 %   สําหรับลูกหนี้เช็คคืน 
 งบดุล 
 สินทรัพย   ป 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  819.61 ลานบาท ป2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,076.04 ลาน
บาท แบงเปน สินทรัพยหมุนเวียน  886.23 ลานบาท  สินทรัพยไมหมุนเวียน  189.82 ลานบาท มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.37   
 หนี้สิน   ป 2549  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม  417.23 ลานบาท  ป 2550 มีหนี้สินรวม 552.64 ลานบาท  เพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 32.45 
 สวนของผูถือหุน  ป 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน  523.40 ลานบาท  
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 เมื่อเลขานุการฯ ไดเสนอสรุปผลการดําเนินงานเสร็จสิ้น  จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยไดมีผูถือหุน
ซักถาม  ในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 
 
คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  

 :  ไดเสนอใหบริษัทฯ   นําผลประกอบการจัดทําเปนสไลดแสดงบนจอภาพใหผูถือหุนไดดู 
                    ประกอบในระหวางที่รายงานสรุปดวย 

ประธานฯ    :  กลาวขอบคุณ   และชี้แจงวา ที่เลขานุการฯ   รายงานนั้นเปนเพียงรายงานสรุปเทานั้น  สําหรับ 
                                   รายละเอียดตาง ๆ มีในรายงานประจําปอยูแลว  แตยินดีที่จะรับขอคิดเห็น และนําไปดําเนินการ 
                                   ในการประชุมสามัญประจําปครั้ง ตอไป 
คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
 : ไดเสนอขอคิดเห็นวาเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงที่บริษัทดาํเนินการอยู ทําให เสียเวลาใน  
        การนับ จึงเสนอใหประธานฯ เรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะคะแนนของผูที่ไมเห็น   
    ดวยและใหนําคะแนนดังกลาวไปลบจากจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 
ประธานฯ    :  กลาวขอบคุณ   และหารือที่ประชุมเพื่อปฏิบัติตามขอเสนอแนะในวาระตอ ๆ ไปโดยที่ประชุม  
       ไมมีผูใดคัดคาน 
 
  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหรับรองรายงานผลการดําเนินงานป 2550 พรอมทั้งอนุมัติงบการเงิน

และรายงานของผูสอบ บัญชี สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550  และการจายเงินปนผล 
 

ประธานฯ  ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  งบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ 2550 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว   บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ป 2550 จํานวน 145,393,907.97 บาท มี
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 114,552,348.04 บาท  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิ  และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษัทฯ  ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ ง ต า ม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหบริษัทฯ จัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2550  เปนทุนสํารอง จํานวน 7,270,000 บาท พรอมทั้งใหจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ
ครึ่งปหลัง  ในอัตราหุนละ 0.10 บาท จํานวน 265,559,257 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 26,555,925.70  บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ
การจายหุนปนผลและเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก เปนเงิน  จํานวน 0.278 บาทตอหุน 
จํานวน  211,188,600 หุน  เปนเงิน  58,710,430.80 บาท  คิดเปนการจายเงินปนผลรวมทั้งป ในอัตราหุนละ  0.378 
บาท เปนจํานวนเงินรวม 85,266,358.50 บาท  คิดเปนรอยละ  58.65  ของกําไรสุทธิ ป 2550  ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลที่กําหนดไว  
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 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด 
ซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
   
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550  และการ

จายเงินปนผล 
 
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานฯ   ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดไววา  “  ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)  ถาจํานวนกรรมการจะ
แบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธี
จับฉลาก สวนปตอๆ ไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการจบัฉลาก  
ปรากฏวา กรรมการที่จะพนจากตําแหนง ในครั้งนี้ซึ่งจะมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 
ประจําป  2551  คือ 

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

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหเสนอบุคคลทั้งสามกลับ เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากทั้ง
สามทานเปนผูมีคุณวุฒิ  ประสบการณ  และมีความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ผานมาเปนอยางดี 
 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด 
ซักถาม  ประธานฯ  จึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยใหลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล  
 
 เลขานุการฯ  หารือ  อาสาพิทักษสิทธิ  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และแจงใหที่ประชุม 
ทราบกอนลงมติวามีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก  รวมเปนผูเขารวมประชุม 59 คน นับเปนจํานวนหุน  184,813,178  
หุน  คิดเปนรอยละ  69.59 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว  ทั้งนี้ที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงของที่ประชุมตามจํานวน 
หุนดังกลาว   ต้ังแตวาระที่ 4  เปนตนไป   
  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทโดยลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลใหเลือกตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 คน 

กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ 

วาระที่ 5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ  ไดแจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ   
2551 ไดมีมติใหเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2551  ภายในวงเงินไมเกิน 3,100,000 บาท เพิ่มขึ้น จาก
ป  2550 จํานวน  355,000 บาท  โดยคณะกรรมการ มีความเห็นวาเปนจํานวนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคาตอบแทน
กรรมการในบริษัทตาง ๆที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน   จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
  



  9/28 

  หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น   
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชัย – ผูถือหุน  

 :   ไดสอบถามคาตอบแทนกรรมการ   ที่เพิ่มขึ้น 355,000 บาท นี้เปนการเพิ่มขึ้นตอเดือน   
                      หรือตอป 

ประธานฯ   :  ช้ีแจงวา   เปนการเพิ่มขึ้นตอปและเปนคาตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน ที่จะนํามา  
                                   เฉลี่ยกัน 
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชัย – ผูถือหุน  
 :  ไดสอบถามวาขอมูลคาตอบแทนกรรมการในธุรกิจเดียวกันที่นํามาเปรียบเทียบนํามาจากไหน  
เลขานุการฯ :  ช้ีแจงวา บริษัทฯ ใชขอมูล คาตอบแทนกรรมการ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูบริหาร 
                                   ของตลาดหลักทรัพยฯ (ตลท.) ประจําป 2549 เปนขอมูลในการ พิจารณา    สําหรับ บมจ.เด็มโก 
                                   จดทะเบียนอยูในตลาดฯ เอ็ม เอ ไอ ไมมีการแบงหมวดธุรกิจ  บริษัทฯ จึงใชขอมูลบริษัทจด   
                                   ทะเบียน ในหมวดอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีลักษณะธุรกิจรับเหมาประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดย  
                                   ใชคาเฉลี่ยของ คาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูบริหาร   ที่มีต้ังแตหาหมื่นกวาบาท/คน /ป 
                                    ถึงสองลานกวาบาท/คน/ป     เปนขอมูลอางอิงในการพิจารณา 
  
 เมื่อไมมผูีถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯจึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
     
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ในวงเงินไมเกิน  

3,100,000 บาท 
 
วาระที่ 6.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ 
                    บัญชีประจําป 2551 
 

ประธานฯ  ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ 
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33  ที่ประชุมผูถือหุนตองเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี  และคณะกรรมการได
เห็นชอบใหเสนอเพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2551 ของบริษัทฯ  และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 920,000 บาท จากที่ประชุมผูถือหุน   
ซึ่งคาสอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 260,000  บาท หรือรอยละ 39.39  เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขารวมทุนกับบริษัท 
เจ.พี.เอ็ม อินเตอร จํากัด  ซึ่งจะตองจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตไตรมาส 1 ป 2551 เปนตนไป     สําหรับรายชื่อผูสอบ
บัญชีที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ไดแก 

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

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  
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 หลังจากนั้น ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น 
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชัย – ผูถือหุน  
  :  สอบถามวาการจัดทํางบการเงินรวม คือ การนํายอดจาก งบกําไรขาดทุน และ งบดุล 
                                  ของ บจก.เจ พี เอ็ม  มารวมกับ บมจ.เด็มโกใชหรือไม   
เลขานุการฯ :  ตอบวา ใช   
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชัย – ผูถือหุน  
  :  สอบถามวา ปไหนที่จะนํามารวมกัน 
เลขานุการฯ :  ตอบวา ป 2551   
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชัย – ผูถือหุน  

:  สอบถามวา จะใชผูสอบเดียวกันหรือไม 
เลขานุการฯ :  ตอบวา ป 2551   จะใชผูสอบบัญชี ของ บจก. เอส.เค.ฯ  เพื่อใหเปน  มาตรฐานเดียวกัน 
                                 สําหรับคาตรวจสอบบัญชีของ บจก.เจ.พี.เอ็มฯ นั้นทางบริษัทผูสอบบัญชี จะทําขอเสนอ 
                                 ใหคณะกรรมการของบริษัท  และผูถือหุนของบจก. เจ.พี.เอ็ม.ฯ  เปนผูพิจารณา 
คุณประเสริฐ   ฮอแสงชัย – ผูถือหุน  
  :  สอบถามวา   การจัดทํางบรวมไมนาจะทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น ถึง 260,000 บาท 
เลขานุการฯ :  ตอบวา   การจัดทํางบการเงินรวมไมใชเปนการเอาตัวเลขมารวมกันอยางเดียว แตจะตองมีการ 
                                 จัดทํารายการระหวางกัน  การยืนยันยอดรายละเอียด ตาง ๆ และการเพิ่มขึ้น จํานวน 260,000 บาท 
                                 นั้นมาจากทั้งในสวนการจัดทํางบการเงินรวมและปริมาณงานในสวนของ บมจ.เด็มโก ที่มีรายได 
                                  และธุรกรรมเพิ่มขึ้น  
กรรมการผูจัดการ:   ช้ีแจงเพิ่มเติมวา การคัดเลือกผูสอบบัญชีนั้นบริษัทฯ มีการสอบคาใชจาย ของผูสอบบัญชีที่ทาง 
                                 ตลาดหลักทรัพยฯ รับรองและนําคาใชจายมาเปรียบเทียบโดยคัดเลือก  ผูสอบฯที่มีการเสนอราคา 

 เหมาะสม  นอกจากนี้คาใชจายนี้ก็  ใกลเคียงกับในอดีตที่ เคยจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทฯ   
  กอรปกับคณะกรรมการ   ตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกมาอยางดีแลว  คณะกรรมการบริษัทจึง 
  ไดตัดสินใจ เลือกบริษัทเอส. เค.ฯ เปนผูสอบ บัญชี   

ประธานฯ   : ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา   การคัดเลือกผูสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับ 
                                  คณะกรรมการบริหารอยางถี่ถวนแลว ซึ่งจากการเปรียบเทียบ คาใชจายกับผูสอบบัญชีรายอื่น 
                                  เห็นวาเหมาะสม และเพื่อความตอเนี่องในการทํางาน จึงเลือกบริษัท เอส.เค เชนเดียวกับปกอน                  
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯจงึไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจางบริษัท เอส เค แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีประจําป 2551 ของบริษัทฯ  และอนุมัติคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกิน 920,000 บาท 
 
วาระที่ 7. พิจารณากิจการอื่นๆ  
 
                 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด มีเรื่อง อื่นๆ จะสอบถามหรือเสนอแนะ 
หรือไม   
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คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
 :  ไดสอบถาม เกี่ยวกับการเขารวมทุน กับบจก. เจ พี เอ็ม อินเตอร และแผนงานใน  
       อนาคต 
กรรมการผูจัดการ: ตอบวา การเขารวมทุนกับ บจก. เจ พี เอ็ม อินเตอร นั้นวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิต  Pressure Vessel    
                                สวนรายละเอียด ใครขอให คุณไพฑูรย (CFO)   เปนผูรายงาน เนื่องจากไดเขารวมเปนกรรมการ 
                                ในบจก. เจพีเอ็มฯ ดวย 
เลขานุการฯ : รายงานความคืบหนาใหทราบวา บมจ. เด็มโก เขาถือหุนใน บจก.เจพีเอ็ม 45 % มูลคา 54 

ลานบาท  ชําระคาหุนเมื่อวันที่  15 ม.ค. 51  วัตถุประสงคเพื่อขยายงานไปสูธุรกิจที่ เกี่ยวของกับ
งาน High Pressure Piping   ภายหลัง เขารวมทุน ไดขยายพื้นที่   โรงงานที่  2  ขนาด 8,000 ตร.ม. 

  จากโรงงานเดิมพื้นที่ใชสอย  5,000 ตร.ม. เพื่อใชผลิต Pressure Vessel   ขณะนี้การกอสราง 
   คืบหนาไป 75% คาดวา จะแลวเสร็จและ เปดดําเนินการไดภายในเดือน พฤษภาคม  2551    
  ในสวนของการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ U + R  Stamp  นั้น  สถาบัน ASME ของสหรัฐอเมริกา    
  จะเขามาตรวจสอบกระบวนการผลิต และถังตัวอยางของ  Pressure Vessel   เพื่อออกหนังสือ  
  รับรอง ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2551 ซึ่งการรับรองคุณภาพนี้   จะทําใหบริษัทสามารถสงออก  
  สินคา ไปตางประเทศได   ขณะนี้บริษัทฯ มีงานที่เซ็นตสัญญาแลว 110 ลานเปนปริมาณงานที่อยู  
  ใน ป 2551 ทั้งหมด  

คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถาม เกี่ยวกับสัดสวนรายไดของ บจก.เจพีเอ็ม   เปนกี่เปอรเซ็นต   ของรายได 
                                   รวม  ของ บมจ. เด็มโก 
เลขานุการฯ :  ตอบวา   เปาหมายของรายไดในป 2551 อยูที่ ประมาณ 300 ลานบาท มาจากงานโครงสรางเหล็ก                   
                                  และงานผลิตภาชนะรับแรงดัน ซึ่งจะเริ่มในครึ่งปหลัง 
คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บริษัทฯ   มีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็ก   อยางไร 
เลขานุการฯ :  ตอบวา   นโยบายการบริหารวัถตุดิบ ของ บจก.เจ พี เอ็ม จะสอดคลองกับของ บมจ. เด็มโก 
                                  โดยกําหนดยืนราคาใหผูวาจางเทากับกําหนดยืนราคาของ  Supplier   เปนการลดความเสี่ยง 
                                   จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ 
คุณมานิตย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บมจ. เด็มโก มีแผนจะยายไปตลาด SET  หรือไม   
กรรมการผูจัดการ  :  ตอบวา   ขณะนี้บริษัทฯ   อยูระหวางรอขอหารือระหวางตลาด เอ็ม เอ ไอ กับ รัฐบาล ในการ 
                                  ลดหยอนภาษี    ซึ่งคณะกรรมการจะเลือกสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุดกับบริษัทอยูแลว 
คุณมานิตย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บจก. เจ พี เอ็ม มีแผนจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  หรือไม 
กรรมการผูจัดการ:   ตอบวา บริษัทฯ อยูในระหวางการเตรียมความพรอม   เชนการจัดทําระบบ   การสรางโรงงาน    

  การขอหนังสือรับรองคุณภาพ  การทําตลาดเพิ่มเติม   
คุณมานิตย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา บจก. เจ พี เอ็ม จะตองรอ หนังสือรับรอง  นานแคไหน 
เลขานุการฯ :  ช้ีแจงวา   ASME   จะออกหนังสือรับรองภายใน 1 เดือนหลังเขาตรวจสอบระบบ  
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คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา   บริษัทในกลุม ปตท. เชน พีทีทีเออาร  เปนลูกคาเปาหมายของเจพีเอ็ม หรือไม
เลขานุการฯ :  ตอบวา ใช   
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา   Pressure Vessel   มีลักษณะอยางไร โรงงานผลิตเปนอยางไร   จะขอเขาเยี่ยมชม 
                                   โรงงานไดหรอืไม 
เลขานุการฯ :  ตอบวา Pressure Vessel   มีรูปแบบคลายถังน้ํามันที่มีขนาดใหญ   สวนการจะเขาเยี่ยมชมโรงงาน 
                                  นั้นบริษัทฯยินดีที่จะใหเขาเยี่ยมชม  แตเนื่องจากปจจุบันโรงงานยังอยูใน ระหวางการกอสรางยัง 
                                  ไมมีการผลิต จึงยังไมพรอมที่จะใหเขาเยี่ยมชมในตอนนี้ 
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
  :  ไดสอบถามวา ในการประชุมครั้งกอนไดขอใหบริษัทฯจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงาน 

   ของ บริษัทฯ ที่ ลพบุรี ไมทราบวาจะดําเนินการเมื่อไร 
ประธานฯ :  ตอบวา จะมีการแจงหมายกําหนดการใหทราบตอนทายของการประชุมครั้งนี้ 
คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา   การที่รัฐบาลมีการสงเสริมการทองเที่ยว โดยการปรับภูมิทัศนของเมือง โดยการ 

   มีนโยบายยายสายไฟฟาลงใตดินโดยใชระบบทอไมทราบวา บมจ.เด็มโก มีงานในสวนนี้หรือไม 
กรรมการผูจัดการ : ตอบวา งานลักษณะนี้เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ เด็มโก  ใน ป 49- 50 บริษัทฯ รับงานในลักษณะนี้ ที่  
                                 พัทยา  เปนงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค มูลคา 110 ลานบาท ขณะนี้งานกอสรางแลว  ปจจุบัน 
                                 จะมีการเปดประมูล  2-3 โครงการ  ที่พัทยา  นครปฐม  และเชียงใหม  ซึ่งบริษัทจะเขารวมประมูล 
                                 ทุกโครงการ 
คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  

   :  ไดสอบถามวิธีการประมูลงาน เปนแบบ e- auction   หรือไม 
 กรรมการผูจัดการ    : ตอบวา วิธีการประมูลสวนใหญในปจจุบันเปนแบบ e-auction ซึ่งวิธีการนี้จะเปนผลดีเพราะ 
                                      จะทราบผลการประมูลทันที ซึ่งจะทําใหควบคุมตนทุนได   
คุณศุภกร  ชินพงศไพบูลย – ผูถือหุน  
     :  ไดสอบถามวา บริษัทไดรับ คา K หรือไม 
กรรมการผูจัดการ     : ตอบวา คา K สวนใหญจะเปนดานโยธา ซึ่งบริษัทฯ จะเปนดานไฟฟาจะไมมีคา K   
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
     : ไดสอบถามวา เนื่องจากบริษัทเปนผูรับเหมา ไมทราบวามีรายจายเงินพิเศษหรือไม   
                                      ปหนึ่งเปนจํานวนเงินเทาไร  และบันทึกบัญชีอยางไร 
กรรมการผูจัดการ     : ตอบวา บริษัทฯไมมีการจายเงินพิเศษ แตจะมีการเลี้ยงรับรอง และการซื้อของขวัญ ในโอกาส 
                                    เทศกาลปใหม  ซึ่งตามกฎหมายกําหนดไวไมเกิน 0.3 % ของรายได ซึ่งถาเกินจะไมสามารถ  
                                    นํามาเปนคาใชจาย ในทางภาษีซึ่งปกติก็ตํ่ากวาขอกําหนดของกฏหมายอยูแลว 
คุณสรัชฌา    อุดมจตุพร -  ผูถือหุน 
    :  ไดสอบถามวา   บริษัทฯ มีการจัดทัวรตางประเทศหรือไม 
กรรมการผูจัดการ    : ตอบวา มีบาง แตภาระคาใชจายจะตกอยูกับ Supplier   เจาของอุปกรณ   เนื่องจาก บริษัทฯ  มี  
                                    การซื้ออุปกรณจากตางประเทศ ซึ่งบริษัทเหลานั้นจะเชิญผูที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงานโดยทาง  
                                    Supplier  ออกคาใชจายบางสวน และบริษัทฯ ออก บางสวน 
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เมื่อไมมีผูใดซักถาม ประธานไดแจงใหเลขานุการฯ  ไดช้ีแจงเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานใหทราบ 

 
เลขานุการฯ :  ช้ีแจงวา ขณะนี้บริษัทฯ ไดประสานงานกับตลท.เรียบรอยแลว   กําหนดการเดินทาง คือวันศุกรที่   

16 พฤษภาคม 2551  ขอใหผูถือหุนลงชื่อที่ ตลท.  และถาหากวาไมสามารถไปกับรถของตลท.   
ได  บริษัทฯ ยินดีจัดรถตูเพิ่มเติม   และขอใหผูถือหุนลงช่ือ พรอมเบอรโทรศัพท  ไวที่โตะ
ลงทะเบียนดานหนาหองประชุม  เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน 

กรรมการผูจัดการ  : แจงใหผูถือหุนทราบวา   ณ   สิ้นเดือน   กุมภาพันธ 2551 บริษัทฯ มีงานระหวางดําเนินการ 
                                  ประมาณ  1,350 ลานบาท  เปนงานที่เซ็นต็สัญญาแลว 1,276 ลานบาท รอเซ็นตสัญญา 74 ลาน  
                                   บาท  และในชวงไตรมาส 1 นี้ บรษิัทอยูระหวางเตรียม  ประมูล และรอผลการประมูล  ประมาณ  
                                   4,500 ลาน สําหรับการเขารวมศึกษาโครงการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานลม  ปจจุบันอยูใน 
                                   กระบวนการเสนอขายไฟ ใหกับการไฟฟาฝายผลิต  และการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยโครงการนี้ 
                                   ดําเนินการโดยบริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จํากัด  และผูรวมทุนตางประเทศ  
                                   มูลคาโครงการประมาณ 6,500 ลานบาท  โดย บมจ.เด็มโก เปนผูรับผิดชอบงานกอสรางสถานี 
                                   ไฟฟา กอสรางสายสง กอสรางฐานรากพัดลม  กอสรางถนน  มูลคาประมาณ 1,500 ลานบาท 
                                    คาดวาจะเริ่มโครงการในครึ่งหลัง ของป 52  นอกจากนี้มีโครงการขนาดเดียวกันที่อยูระหวาง 
                                    การศึกษาความเปนไปไดอีก 4 โครงการ   
 
คุณมานิตย   เจริญชีวินทร – ผูถือหุน  
  :  ไดสอบถามวา จะมีแผนการขยายบอชุบ อีกหรือไม 
กรรมการผูจัดการ  : ตอบวา ไมมี   แตจะขยายกําลังการผลิตโดยซื้อเครื่องตัดเจาะดวยคอมพิวเตอรสําหรับผลิต 
                                 เสาโครงเหล็กเพิ่มเติม 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม 
และประกาศปดประชุมเมื่อเวลา  15.45  น. 
 

 

               ลงช่ือ             ประธานที่ประชุม 
                           (         เธียร   ชนไมตรี       ) 
 

               ลงช่ือ                          ผูบันทึกการประชุม 
                            (     นายไพฑูรย   กําชัย      ) 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

    บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
     วันที่ 14 สิงหาคม 2551 

 
ขาพเจาบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม พ.ศ. 2551 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึง 14.00 น.เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 
 
1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 357,923,150 บาท (ทุนชําระแลว 
267,025,443 บาท) เปน 402,286,100 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 44,362,950 หุน (สําหรับหุนปนผล และรองรับ
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 44,362,950 บาท 
 
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 44,362,950 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 
บาท รวม 44,362,950 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชําระ
เงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิมเพื่อรับ
เปนหุนปนผล 

33,378,200 8:1 1.00 2 ตุลาคม 2551 วันปดสมุดพักการโอน
หุนเพื่อรับเงินปนผล 

25 กันยายน 2551 
รองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทครั้ง
ที่ 1  
(“DEMCO-W1) 

10,984,750 - - - - 

 
2.2 การดําเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุน 

กรณีมีเศษของหุนจากการคํานวณการจายหุนปนผล ใหจายปนผลเปนเงินสดแทน 
 
3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 
2 สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โดยกําหนดวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. 
จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 
 

สิ่งที่สงมาดวย   2 
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4. การขออนุญาตจัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 
-ไมมี- 

 
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน 

เพื่อจัดสรรเปนหุนปนผลในกับผูถือหุนของบริษัท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนของบริษัทครั้งที่ 1 (“DEMCO-W1) 
 
6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การจัดสรรหุนเพิ่มทุนเปนหุนปนผล จะทําใหบรษิัทสามารถสํารองกระแสเงินสดของบริษัทสําหรับใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมี
เหตุจําเปนอื่นใด  

7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวดผลประกอบการ
หลังจากไตรมาส 2 เปนตนไป 

7.3 อื่นๆ 
-ไมมี- 

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

-ไมมี- 
 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติเรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 14 สิงหาคม 2551 
วันที่แจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 14 สิงหาคม 2551 
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน 29 สิงหาคม 2551 
วันประชุมวิสามัญผูถือหุน 17 กันยายน 2551 
วันแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 17 กันยายน 2551 
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผลและเงินปนผล 25 กันยายน 2551 
วันจัดสรรหุนปนผลและจายเงินปนผล   2 ตุลาคม  2551 

 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

         
 (นายไพฑูรย กําชัย) 
 เลขานุการบริษัท 
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
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นโยบายการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบเทากําไรสุทธิ 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจายเงินปนผล ใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40  
ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินได โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไขนโยบาย
การจายเงินปนผลเปนครั้งคราวเพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปจจัยดานอื่นๆ 
 สําหรับเงินปนผลที่จายในครั้งนี้ เปนสวนของกําไรที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทระหวางวันที่ 1 
มกราคม  2551 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน  2551  
 
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ 

งบการเงินสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ไดรับการสอบทานแลว   บริษัทฯ มีกําไร 
สุทธิ เทากับ 148,479,213.06 บาท  คณะกรรมการจึงมีมติใหจายปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน โดยจายเปนหุน
สามัญและเงินสดดังตอไปนี้ 

ก. จายเปนหุนปนผลใหอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 
0.125 บาทตอหุนโดยคํานวณมูลคาหุนจากราคาพารหุนละ 1 บาท เศษของหุนที่นอยกวา 1 
หุนใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายการจายเปนหุนปนผล 

ข. จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.225 บาท เปนจํานวนเงินรวม 60,080,724.68  บาท  คิดเปนรอยละ  40.46  ของ
กําไรสุทธิ  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว    สําหรับการจายปนผลจํานวน 0.225 บาทตอหุนนี้ 
จะจายใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. 
และกําหนดจายปนผลในวันที่ 2  ตุลาคม 2551 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
       เขียนที่ …………………………….. 

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

      

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่  2/2551 ในวันพุธที่ 17 กันยายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 
สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

  

สิ่งที่สงมาดวย 4 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                     เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 44,362,950 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแกไขบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการของบริษัท ระหวางวันที่ 1 ม.ค.51 -30 มิ.ย.51 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

          เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่อง ๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

          เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียง
ตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)                 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 

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

 (1)   ขาพเจา.................................................................................................................................................                                              
            สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………...              

อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส............................... 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................... 
 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

 
            โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………… หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง  
ดังนี้  
        □ หุนสามัญ  ………………………  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง  
        □ หุนบุริมสิทธ ิ ……………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให  
         1. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน…………………………………..……… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        2. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………………..…………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..………….. หรือ 
        3. ช่ือ ……………………………………………………….…………..อายุ............................ป   
          อยูบานเลขที่ ..................................................... ถนน……………………….………………… 
                      ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต……………………………….……                           
            จังหวัด ………………………………..……….รหัสไปรษณีย …………………..…………..  
   
  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ในวันพุธที่ 17 กันยายน  2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 2 สํานักงานบริษัท 
เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
  
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

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

□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได    …………………….        เสียง 
      
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 
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(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                                     เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 

วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 44,362,950 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 44,362,950 หุน     

                  มูลคาหุนละ  1 บาท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติแกไขบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการของบริษัท ระหวางวันที่ 1 ม.ค.51 -30 มิ.ย.51 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

     

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  
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วาระที่ 6   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย                 ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง  

 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียง
ตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

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

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

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

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

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

3.     ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
        ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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     เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 ของบริษทั 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 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุม
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

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

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวา
ผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   และลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 
 
 

สิ่งที่สงมาดวย   5 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมีอํานาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

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

ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) อายุไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา
การแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูถือหุน 

ง. สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งเปนผู
มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน  
ก. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดย

ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวา
ผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

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 และใหผูถือหุน
หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว จํานวน 2 แบบ 
ดังนี้ 

• แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
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• แบบ ค. แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ผูถือหุนอื่นๆนอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

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

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามสิ่งที่สงมาดวย  6) โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ 
และลงลายมือช่ือผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายตรวจสอบภายในของบริษัทภายในวันอังคารที่ 16 กันยายน  2551 
หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และใหทันเวลาเริ่มประชุม 

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

 

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป  ในวันพุธที่ 17 กันยายน  
2551   ณ หองประชุม 2   ช้ัน  2  สํานักงานบริษัท เลขที่ 59 หมูที่ 1  ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000   ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย  7 ) 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  1.   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

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

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 
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 2.   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้ งจากที่ประชุมว ามี ผู ถือหุนท านใด  เห็นดวย  ไม เห็นดวย  หรือ 
งดออกเสียง 

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

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

 3.   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

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

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็
ได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

 4.   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 
 
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
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                                          รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะผูถือหุน 
                         

1.    พลเอกเธียร ชนไมตรี 
       อายุ     77 ป 
       ที่อยู     246/9 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
  
2.    คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ 
       อายุ     67 ป 
       ที่อยู  28/14 หมู 2 ซอย 60 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
  
3.   คุณสุนทริกา   เกาฏีระ 
      อายุ     53 ป 
      ที่อยู    259/112  ซอยปรีดีพนมยงค 15  ถนนสุขุมวิท  71  แขวงพระโขนง   เขตวัฒนา    กรุงเทพฯ      
            10110 
  

ทั้งนี้กรรมการอิสระทานที่ 1  และ  2  มีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาล  และการพิจารณาวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

 
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. 02-959-6738 
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