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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550 
ของ 

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพุธที่   26  กันยายน  2550 เวลา  14.00 น. ณ  หองประชุม   2  สํานักงานบริษัท 
เลขที่  59 หมู  1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000  

นางประพีร   ปุยพนัธวงศ ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนทีม่า
ดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 53 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 
154,543,825 หุน คิดเปนรอยละ 73.18 ของจํานวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชมุ
ตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ  

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี ้
1.    พลเอกเธียร  ชนไมตร ี          กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุนทริกา  เกาฏีระ          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายประเดช  กิตติอิสรานนท    กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 
5. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
6. นายภมูิชาย  หรัิญชัย          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
7. นายอาคม  มานะแกว          กรรมการ  กรรมการบริหาร และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
8. นายไพฑูรย  กาํชัย          เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
ตัวแทนจากทีป่รึกษาทางการเงิน 

1. นายเล็ก   สิขรวิทย  รองกรรมการผูอํานวยการ 
2. นางรัชดา   เกลียวปฏินนท ผูอํานวยการอาวุโส 
3. นางยอดฤดี   สันตติกุล  รองผูอํานวยการ 
 และ 

นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล     ที่ปรึกษากฎหมาย 
 

 ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม  และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียดนี้ 

)1(  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน  โดยใหนับหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง  ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียง
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อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออกเสียง  และไมสามารถแบงการ
ออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน  เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ค. 

)2(  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือ
มอบฉันทะ  หรือระบุไวไมชัดเจน  ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
ได 

 (3)  ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดย
จะมีการสอบถามความเหน็ทลีะครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เหน็ดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง 

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

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

 ผูถือหุนรับทราบ ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  
ประธานแจงวาบริษัทไดจดัสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2550 ใหแกผูถือ

หุนโดยเปนสิง่แนบในหนังสือเชิญประชุมแลว  ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชุม  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตรัิบรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

เห็นดวย 154,543,825 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 113,923,150 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

ประธานไดมอบหมายใหคุณประเดช  กิตติอิสรานนท กรรมการผูจัดการชี้แจง
วัตถุประสงคในการเพิ่มทุนตอที่ประชุม กรรมการผูจัดการชี้แจงวา คณะกรรมการมีความเหน็วา
บริษัทจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 113,923,150 บาท โดยการออกหุนสามัญจาํนวน 
113,923,150 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีวตัถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อรองรับการจายหุน
ปนผล ตามที่จะไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระที ่ 4 (2) เพื่อระดมทุนมาใชเปนทุนหมนุเวยีน
และรองรับการขยายกจิการของบริษัท และ (3) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมชนดิระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซ่ึงไดจัดสรรใหแกกรรมการ 
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจายหุนปนผล จงึขอให
ที่ประชุมพิจารณา โดยประธานแจงวา วาระนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา สาม
ในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือวาอนุมัติ 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี ้

เห็นดวย 154,543,825 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน  
ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการชี้แจงรายละเอยีดการแกไขหนังสือบริคณห

สนธิ ตอทีประชุม กรรมการผูจัดการชี้แจงวา เมื่อมกีารเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จําเปนที่จะตองแกไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกัน จึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธขิอ 4 เปนดังนี ้

“ขอ 4. ทุนจด
ทะเบียน 

: 328,923,150  บาท   (สามรอยยี่สิบแปดลานเกาแสนสอง
หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบบาท) 

 แบงออกเปน : 328,923,150 หุน   (สามรอยยี่สิบแปดลานเกาแสนสอง
หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ : 328,923,150 หุน   (สามรอยยี่สิบแปดลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ : 0 หุน -ไมม-ี“ 
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จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา โดยประธานแจงวา วาระนีจ้ะตองไดรับคะแนนเสียงเหน็ชอบ
ไมนอยกวา สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถอื
วาอนุมัต ิ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี ้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา 
หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

เห็นดวย 154,543,825 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลประกอบการของบริษัท
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ผลประกอบการของบริษัทในงวดครึ่งปแรก มีผลกําไร จึงเห็น

ควรใหจายเงินปนผลระหวางกาล และมอบหมายใหนายไพฑูรย กําชยั ช้ีแจงรายละเอยีดการจายเงนิ
ปนผลระหวางกาลตอที่ประชุม นายไพฑูรย ไดช้ีแจงวาเงินปนผลระหวางกาลจะจาย ใหแกผูถือหุน
ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วนัที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 12.00 น ในอัตรา
หุนละ 0.2777777778 บาท แตเพื่อมิใหเปนภาระในดานกระแสเงนิสดแกบริษัทมากเกินไป จึงเสนอ
ใหจายเงินปนผลระหวางกาลเปนหุนสามญัและเงินสดดงัตอไปนี ้

ก จายเปนหุนปนผลใหอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงิน
ปนผล 0.25 บาทตอหุนโดยคํานวณมูลคาหุนจากราคาพารหุนละ 1 บาท เศษของหุน
ตั้งแต 0.5 หุนขึ้นไป ใหปดเปน 1 หุน เศษต่ํากวา 0.5 หุน ใหตัดทิ้ง 

ข จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0277777778 บาท 
ทั้งนี้ ประธานไดช้ีแจงตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพิ่มเติมวา แมการจายเงินปนผลระหวางกาลจะ

เปนอํานาจของคณะกรรมการ แตเนื่องจากคณะกรรมการเห็นวาควรจายเงินปนผลระหวางกาลเปน
เงินสดและเปนหุนในลักษณะเปนแพคเกจ ซ่ึงคณะกรรมการไมมีอํานาจในการอนุมัติการจายหุน
ปนผล จึงตองนําเสนอเรื่องการจายเงนิปนผลระหวางกาลทั้งหมดตอที่ประชุมผูถือหุนกอน เมื่อที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลว จึงจะดําเนินการจายเงนิและหุนปนผลใหแกผูถือหุนตอไป ทั้งนี้ เมือ่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมนีแ้ลว บริษัทจะจายเงินและหุนปนผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 ผูถือ
หุนสอบถามวา เงนิปนผลจะตองถูกหักภาษ ีณ ทีจ่าย หรือไม นายไพฑูรย ช้ีแจงวาจะตองหกัภาษี ณ ที่
จาย ซ่ึงจะเปนจํานวน 0.0277777778 บาท พอด ี
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้

เห็นดวย 154,543,825 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                  0 เสียง คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเปนรอยละ    0 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เมื่อที่ประชมุไดอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุนปนผลแลว 

จึงเสนอใหจัดสรรหุนเพิ่มทนุ ดังตอไปนี ้
ก จัดสรรหุนจํานวน 52,797,150 หุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
ข จัดสรรหุนจํานวน 60,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยให

คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกาํหนดมีอํานาจกําหนดราคาขาย  และวนั
เวลาจองซื้อและชําระเงินคาหุนและเงื่อนไขอื่นๆตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาขาย
จะตองไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของหุนของบริษัท
ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทาํการแตไมเกนิ 15 วันทําการติดตอกันกอนวันทีเ่สนอขาย  

ค จัดสรรหุนจํานวน 1,126,000 เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซ่ึงไดจัดสรรใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนกังานของบริษทั เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการ
จายหุนปนผล 

มีผูถือหุนสอบถามวา การเสนอขายหุนโดยเฉพาะเจาะจงจะดําเนินการเมื่อใด  กรรมการ 
ผูจัดการชี้แจงวา คณะกรรมการจะพจิารณาเสนอขายเปนคราว ๆ ใหเหมาะสมกบัความจําเปนใน
การใชเงิน คาดวาในป 2550 อาจจะเสนอขาย ประมาณ 20 – 30 ลานหุน 

มีผูถือหุนเสนอแนะวา เนื่องจากจะตองมกีารปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผล
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนาจะมีการจดัสรรหุนเผื่อหุนปนผลที่จะตองปดเศษดวย นายไพฑูรยเสนอวา 
คณะกรรมการขอปรับปรุงการจัดสรรหุนใหม  ดังนี้  

ก จัดสรรหุนจํานวน 52,797,250 หุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล ในกรณีที่มีหุนเหลือ
จากการจายหุนปนผล ใหจดัสรรหุนที่เหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิตามขอ ค. 

ข จัดสรรหุนจํานวน 60,000,000 หุน เพื่อเสนอขายแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยให
คณะกรรมการหรือบคุคลที่คณะกรรมการกาํหนดมีอํานาจกําหนดราคาขาย  และวนั
เวลาจองซื้อและชําระเงินคาหุนและเงื่อนไขอื่นๆตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาขาย
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จะตองไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของหุนของบริษัท
ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทาํการแตไมเกนิ 15 วันทําการติดตอกันกอนวันทีเ่สนอขาย  

ค จัดสรรหุนจํานวน 1,125,900 เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญที่ออกใหมชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือไดซ่ึงไดจัดสรรใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนกังานของบริษทั เนื่องจากการปรับสิทธแิปลงสภาพจากการ
จายหุนปนผล 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทนุตามที่คณะกรรมการเสนอใหม 

ทั้งนี้ สําหรับหุนที่จดัสรรตามขอ ข คณะกรรมการจะเสนอขายใหหมดในคราวเดยีวหรือจะเสนอ
ขายหลายคราวก็ได และในกรณีที่เสนอขายหลายคราว จะขายในราคาที่แตกตางกันก็ได แตราคา
เสนอขายตองไมต่ํากวาราคาที่กําหนดในขอ ข โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

เห็นดวย 154,543,825 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหทีป่ระชุมพิจารณา 
 
ปดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 

                                 ลงชื่อ      ประธานที่ประชุม 

 (นางประพีร  ปุยพันธวงศ)  

 

ลงชื่อ 

 

ผูบันทึกการประชุม 

 

   (นายไพฑูรย   กําชัย)  


