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บริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) 
59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จงัหวดัปทุมธานี  12000 โทรศพัท ์02-9595811 โทรสาร 02-9595816 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ประจ าปี  2561 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 2. รายงานประจ าปี 2560 
 3. รายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการแตง่ตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 

 5. นิยามกรรมการอิสระ / ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉนัทะ 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
                8. หนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้  

                                9. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 

คณะกรรมการ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 
2561   เวลา 14.00 น.  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  ตั้ งอยู่เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400   ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวำระที ่1. พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่26 เมษำยน 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2560 และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี
กฏหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้  และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี 
(รายละเอียดปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ไดมี้
การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

กำรลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวำระที ่2. รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 
กำรลงมต ิ :  วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่3. พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2560 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54   ซ่ึง
ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2  ซ่ึงสรุปสาระท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

สินทรัพยร์วม                                          (ลา้นบาท) 6,681.98 7,184.00 
หน้ีสินรวม                                              (ลา้นบาท) 3,897.29 4,139.04 
ส่วนของผูถื้อหุน้                                    (ลา้นบาท) 2,784.69 3,044.96 
รายไดร้วม                                              (ลา้นบาท) 3,916.74 4,480.60 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ                               (ลา้นบาท) 76.00 64.04 
ก าไรต่อหุน้                                            (ลา้นบาท) 0.10 0.09 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษทัประจ าปี 
2560 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัส านักงานสอบบญัชี ซีแอนด์เอ จ ากดัแลว้ เห็นสมควรให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

กำรลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวำระที ่4. พจิำรณำอนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผล 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33 
(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ปรากฏว่า
บริษทัฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 76.00 ลา้นบาท มีขาดทุนสะสมยกมา จ านวน 111.65 ลา้นบาท  
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อบละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย 
และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้บริษทัฯงดจ่ายเงินปันผลจาก
ผลประกอบการปี 2560 งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสม 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รำยกำร งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ปี 2560 ปี 2559 2H’2558 1H’2558 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 76.00 (251.15) (561.35) 88.21 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.34 730.34 730.33 730.33 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้(บาท/หุน้) งดจ่าย งดจ่าย งดจ่าย 0.125 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน(ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 91.28 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ(ร้อยละ) NA NA NA 103.48 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
กำรลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวำระที ่ 5. พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 19 (รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 
 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2561 ของบริษทัฯ มี 4 คนไดแ้ก่ 
1)  นายวทิยา  คชรักษ ์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
3)  นายไมตรี  ลกัษณโกเศศ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
    ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
4)  นางสุทธารักษ ์ ปัญญา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการลงทุน 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล :  การสรรหากรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยท่ีกรรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี จึงตอ้ง
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงตามวาระ โดยคณะกรรมการฯ ได้
ก าหนดวธีิการและขั้นตอนในการสรรหา ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้
คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้
จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ร่วมกนัพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคล
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัต่อไปน้ี 

1) นายวทิยา  คชรักษ ์  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2)    นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  กรรมการ  
3)   นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 4)   นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ   
 

โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ในเร่ือง

การถือหุน้ของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้นๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บเสนอช่ือล าดบัท่ี 
1)  3) และ 4 ) มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นชอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ วา่กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบติัครบถว้น เห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควร
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นกรรมการของบริษทั ดงัน้ี 

1) นายวทิยา  คชรักษ ์  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2)   นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  กรรมการ  
3)   นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 4)   นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ  
 
กำรลงมติ  : วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทั

จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
 
ระเบียบวำระที ่6. พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ตามหลกัปฏิบติั 3.4 ใน

การเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความ

เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ทั้งน้ี ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 

หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และให้

กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑใ์ห้

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 

นโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทน    

1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ 
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3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัเดียวกบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม 

หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน 

2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก่  

 ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี (เช่น คา่ตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) 

 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่นเงินรางวลั โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยง

กับมูลค่าท่ีบริษัทสร้างให้ผู ้ถือหุ้นแต่ไม่ควรอยู่ในระดับท่ีสูงเกินไป จนท าให้เกิดการมุ่งเน้นผล

ประกอบการระยะสั้น 

 ค่าตอบแทนในลกัษณะอ่ืน (เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกนัความรับผิด

กรรมการ การประกนัชีวติกลุ่ม) 

3. กรรมการท่ี เป็นผู ้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู ้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะ

คณะกรรมการบริษทัเท่านั้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 และพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑเ์งินรางวลักรรมการตาม

ผลด าเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน

กรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และการก าหนดหลกัเกณฑเ์งินรางวลักรรมการ ให้อยูท่ี่ระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ของ

กรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

กรรมการ (Committee fees) ส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน  ประกอบดว้ย 

1.1 เงินประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บค่าตอบแทน

ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่ 

2. ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะ

ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นตวัเงนิเปรียบเทยีบประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(ต่อเดอืน) 
ค่ำเบีย้ประชุม  

(Attendance Fees) 
(ต่อคร้ัง) 

 เงนิประจ ำต ำแหน่ง
กรรมกำร 

(Retaining Fees) 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(Committee Fees) 

 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
คณะกรรมการ - ประธาน 
                        - กรรมการ 

55,000 80,000   2,500 3,000 
22,000 30,000 2,500 3,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ                                
                         - ประธาน                       
                         - กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
28,000 

 
28,000 

 
2,500 

 
3,000 

23,000 23,000 2,500 3,000 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล                                          
                         - ประธาน                       
                         - กรรมการ 

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 

2,500 

 
 

3,000 
20,000 20,000 2,500 3,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์ร 
                      - ประธาน                       
                      - กรรมการ 

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 

2,500 

 
 

3,000 
20,000 20,000 2,500 3,000 

คณะกรรมการลงทุน                       
                       - ประธาน                       
                       - กรรมการ 

 
 

 
25,000 

 
 

 
3,000 

 20,000  3,000 
คณะกรรมการบริหาร  
(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร)                  
                       - ประธาน 
                       - กรรมการ 

 
 

32,000 

 
 

*25,000 

 
 

2,500 

 
 

3,000 
32,000 *20,000 2,500 3,000 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพ่ิมเติมคณะกรรมการจะควบคุมค่าตอบแทน
รวมใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน จ านวน 6,759,000 บาท ตามท่ีไดเ้สนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

สิทธิประโยชน์อืน่ 

นอกจากค่าตอบแทนขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยงัไดรั้บค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั เช่น ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี คนละไม่เกิ น 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทาง คนละ 

10,000 บาทต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการเขา้เป็นสมาชิก สัมมนาหลกัสูตรต่างๆ ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไป และจนกวา่ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเปรียบเทยีบ 

คณะกรรมกำร ค่ำตอบแทนปี 
2559 

ค่ำตอบแทนปี 
2560 

ค่ำตอบแทนปี 2561                       
(ปีทีเ่สนอ) 

คณะกรรมการบริษทั 3,036,000 3,036,000 4,200,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 910,000 910,000 708,000 
คณะกรรมการลงทุน - - 624,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 654,000 654,000 615,000 
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 360,000 360,000 360,000 
คณะกรรมการบริหาร 1,152,000 1,152,000 72,000 

รวม 6,112,000 6,112,000 6,759,000 

อน่ึง ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน เงินรวมกนัทั้งส้ิน 5.928 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ประชุมอนุมติัโดยให ้คณะกรรมการพิจารณาจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ี
เหมาะสมโดยไม่เกินอตัราท่ีก าหนดดงักล่าว และใหก้รรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง 

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ค่ำตอบแทนเงนิรำงวลักรรมกำร 

(มีผลตั้งแตง่บการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 

      1.  เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 

2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ 

1.1 หกัดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 

1.2 หกัดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 

1.3 หกัดว้ย รายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

3. วธีิการคิดค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่ง กรรมการหลงัจากค านวณยอดรวมเงินรางวลั

กรรมการทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2  แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณาจดัสรร ก าหนดจ านวน

เงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักนัเอง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ

บรรษทัภิบาล วา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามท่ี

เสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีองคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม กบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีกบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย   (Accountability 

and Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอ

และจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความตั้งใจ 



9 

/2 

 

ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงแนวโนม้ภาวะธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน

ฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ในดา้นต่างๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ประจ าปี  2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท  ตามท่ีเสนอ 

 
กำรลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที่ 7. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี

ประจ ำปี  2561 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 
ก าหนดวา่ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 โดย
ค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใหบ้ริการ การใหค้  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 

รำยช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่ จ ำนวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัทฯ 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  4687 7 ปี (2553-2556,2558-2560) 
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ 5131 1  ปี (2557) 

 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษทัฯ ประจ าปี 
2561 

ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั บริษทัเด็มโก ้
เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทัไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ ากดั บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากัด  
บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ
บริษทั 

 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่
อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจ าปี 
2561 เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท เท่ากบัปี 2560 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รำยกำร 
จ ำนวนเงนิ 

ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560 ปี 2559 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  900,000   900,000  800,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส  900,000   900,000  750,000 
รวม  1,800,000   1,800,000  1,550,000 
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ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 
นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ในการไปตรวจสอบ

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ซ่ึง
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติั
ใหแ้ต่งตั้ง 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687     
 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131  

แห่งบริษทัส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ  จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท  

กำรลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที ่8.  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

 
บริษทัขอเรียนวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 

15 มีนาคม 2561  

จึงเรียนเชิญผูถื้อหุน้ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุม ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะจดั
ให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเขา้ประชุมผู ้
ถือหุน้สะดวกและรวดเร็วโปรดน าเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุม  ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงมีประวติัตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  หรือบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  มาท่ีบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต าบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
12000 ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 หรือน าหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดงักล่าว มอบต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้
ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ฉบบัน้ี พร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ยและแบบฟอร์มหนงัสือ
มอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั www.demco.co.th ในหวัขอ้ นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือหากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการจะ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ สามารถติดต่อไดท่ี้คุณไพฑูรย ์ก าชยั หรือคุณวรรณฤดี สุวพนัธ์ หรือ
คุณอรวรรณ  ศิริวงศ ์โทรศพัทห์มายเลข 02-9595811 ต่อ2116, 2250 และ 1230 ตามล าดบั 

 
จึงเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 
    ขอแสดงความนบัถือ 

                          
                        นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ 

     ประธานกรรมการบริษทั 
 

http://www.demco.co.th/
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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี  2560 

ของ 
บริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26  เมษายน  2560 เวลา 14.00 น. ณ เจา้พระยาบอลรูม  ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนน

รัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีนางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ์   ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าว
เปิดการประชุม  และแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 104 ราย  เป็นจ านวนหุ้น 154,085,985 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จ านวน 74 ราย เป็นจ านวนหุ้น 114,385,469 หุ้น รวมเป็น 178  ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้ งหมด 
268,471,454  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  36.7596 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด  730,344,251 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ก่อนการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานกล่าวแนะน า กรรมการและ ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้
ร่วมการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1.     นางประพีร์     ปุ้ยพนัธวงศ ์      ประธานกรรมการ 
2. นายวทิยา         คชรักษ ์            กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                3.    นายนริศ           ศรีนวล              กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                                                                        องคก์ร และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั          กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  
   และบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

5. นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล และ 
                                                            กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
6. นายไมตรี  ลกัษณะโกเศศ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา      

                                                    ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
7. นางสุทธารักษ ์ ปัญญา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

                                                      ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
8. นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง 
   องคก์รและกรรมการผูจ้ดัการ 
9. นายโอฬาร       ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ  และกรรมการบริหาร    
10. นายไพฑูรย ์   ก าชยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร        

                                  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัชีและเลขานุการบริษทั 
    

นอกจากน้ียงัมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
1. นายพรศกัด์ิ     ชยัวณิชยา    อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย                                                 

                2. นายสุรพล          อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 
3. น.ส. จินตนา       มหาวนิช      ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
4. น.ส.สุวมิล          ทองพุฒ                      ผูช่้วยผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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 หลงัจากนั้นประธานแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยา่งใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2) ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระตาม
การลงมติของผูถื้อหุน้  

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัจะนบัคะแนนเสียง
จากการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม  

(4) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯจะขานจ านวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะแสดงผลทาง
จอภาพ   

(5) ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่อยูใ่นหอ้งประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะยืน่บตัร
ลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือให้บริษทัน ามาบนัทึกการลงมตินบัคะแนน ในระหวา่งการประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉันทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลงัจากท่ีประธานฯอนุญาตแลว้ให้แจง้ช่ือ-
นามสกุล ระบุวา่มีสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือบริษทัจะไดบ้นัทึกในรายงานการประชุมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

           ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผูท่ี้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แลว้น ามาหักออกจาก
จ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะบนัทึกผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ยกเวน้วาระท่ี  5  การแต่งตั้งกรรมการ
จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคนโดยจะขอเก็บคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงก่อน 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 คร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในช่วงเวลา 3 
เดือนก่อนส้ินงวดปีบญัชี ( 1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) และส่งค าถามในการประชุมมาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั ก่อนการประชุม    ปรากฎวา่ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและค าถามมา 
  

หลงัจากเลขานุการบริษทัช้ีแจงวธีิการลงคะแนนแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามวิธีการลงคะแนน เม่ือไม่
มีผูซ้กัถาม  ประธานฯ แจง้ให ้เลขานุการบริษทัฯ  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วำระที ่1.  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 28 เมษำยน  2559 

    เลขานุการบริษทัฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน 2559   
บริษทัฯไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้รวมถึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี 
ปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและซกัถาม 

 
 - ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม- 
       

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของท่ีประชุม 



13 

/2 

 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตรัิบรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ซ่ึงประชุมเมือ่ วนัที ่ 28  เมษำยน 2559  

ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์  ดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 268,525,054 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที ่2. เร่ืองรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนปี 2559  

เลขานุการบริษทัฯ เชิญคุณพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงาน ปี 
2559 ต่อท่ีประชุม 

คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์   รายงานต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
           ปี 2559 เป็นปีท่ีบริษทัมีรายไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึน  อนัเป็นผลมาจากการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการ
ขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะท่ี 12 และโครงการเสริมความมัน่คงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก งบประมาณรวม 
123,000 ลา้นบาท การขยายการลงทุนของผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 
7,433.45  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.69 จากรายไดร้วมปี 2558 จ านวน 5,321.20 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผา่นมาบริษทัตอ้ง
แสดงความรับผดิชอบเขา้แกไ้ขปัญหางานก่อสร้างฐานเสากงัหนัลมโครงการหว้ยบง ท าใหมี้ค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็นรายการพิเศษ จ านวน 
495.75 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 158.85 ลา้นบาท ซ่ึงผลการด าเนินงาน แยกตามลกัษณะของธุรกิจ 
ดงัน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำน : งบกำรเงนิรวม 

รายการ หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายไดจ้ากงานขาย ลา้นบาท 466.61 519.33 499.68 

รายไดจ้ากงานบริการ ลา้นบาท 4,389.47 4,758.39 6,867.26 

รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท 64.45 43.48 66.51 

รายไดร้วม ลา้นบาท 4,920.08 5,321.20 7,433.45 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ลา้นบาท 361.33 (502.28) (158.85) 
            หมายเหตุ : ในปี 2559 บนัทึกค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงฐานเสากงัหนัลม 495.75 ลา้นบาท 
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Revenues by Categories : ฿ million ,%

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure

Total revenue of Y 2016 increased 40% that mostly from services business which increase in renewable energy , 
Transmission line and substation construction project.
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ ในปี 2559 มียอดรวมลดลงจาก 519.33 ลา้นบาท คงเหลือ 499.68  ลา้นบาท ผูเ้น่ืองจาก
ประกอบการโทรศพัทมื์อถือ ทั้ง AIS , True และ Dtac ไดล้งทุนขยายโครงข่ายโทรศพัทมื์อถือระบบ  3 G และ 4 G มาตั้งแต่ปี 2558 
ส่วนปี 2559 รูปแบบการขยายโครงข่ายจะเป็นการเสริมอุปกรณ์ส่งสญัญาณบนเสาเดิม มีการเช่าใชเ้สาส่งสญัญาณแทนการก่อสร้าง
ใหม่ ส าหรับการลงทุนเสาสญัญาณใหม่ก็จะเปล่ียนรูปแบบ design ท่ีมีความประหยดัมากข้ึน ส่งผลใหร้ายไดใ้นการผลิตเสาโครงเหลก็ 
ลดลง   

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure
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Revenues from sale of Y 2016 decreased 4% because of decreasing in trading business of steel supporting towers for mobile 
telephone network. 

The revenue of amount MTHB 245.75 was from electrical equipment trading 
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 ธุรกิจงานบริการ ในปี 2559 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 4,758.39 ลา้นบาท เป็น 6,867.26  ลา้นบาท  เป็นผลมาจาก       

- การรับรู้รายไดง้านโครงการพลงังานลม เขาคอ้ วะตะแบก หาดกงัหนั 246 เมกกะวตัต ์โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์
พิษณุโลก 90 เมกกะวตัต ์ 

- การรับรายไดง้าน สายส่ง 230 -500 เค.ว ี และสถานีไฟฟ้า 230 – 500 เค.ว ีจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวม 1,710 ลา้นบาท งาน
สถานีไฟฟ้าภาคเอกชน  



15 

/2 

 

 
 

Revenues from services of Y 2016 increased 44% from construction works of Khaokor, Watabak , Hadkunghun wind farms, 
and E.A. Pitsanulok solar farm  and EGAT’S transmission construction project.

Revenues from Services : ฿ million ,%

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure
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ธุรกิจดา้นการลงทุน  ณ. 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
 
Wind farm :  

 15%  โครงการพลงังานลม หว้ยบง 2,3 ( 180 mw ) จ่ายไฟฟ้า 2556  
             โดยการถือหุน้  25 %ใ น อีโอลสั 

 14%  โครงการพลงังานลมเขาคอ้  (60 mw) จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส 3 ปี 2559 
 

 3.9%  โครงการพลงังานลม 9 โครงการ  (  750 mw) จ่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2562 
                                                                                                               

Solar farm :  
 100%    โครงการโซล่ารูฟ 1 mw จ่ายไฟฟ้า   ไตรมาส 2 ปี 2558 

 

 45.7%   โครงการโซล่าฟาร์ม 3 mw จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส 4 ปี 2557 
 

 49-51%  โครงการโซล่ารูฟ  1.4  mw จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส 2 ปี 2558 
 

ส าหรับรายการพเิศษท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี 2559 ไดแ้ก่ 

1. การปรับปรุงฐานกงัหนัลมหว้ยบง 2 ,3 มีความคืบหนา้ดงัน้ี 

   *    งานปรับปรุงแลว้เสร็จประมาณ 68 %  ( 55 ฐาน จาก  81 ฐาน ) แบ่งเป็น 2 ช่วง 

                        -เฟส 1     จ านวน 40 ฐาน  ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน ในไตรมาส 4/2559 – ไตรมาส 1/2560 
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                         -เฟส 2/1 จ านวน 15 ฐาน  ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน ในไตรมาส 4/2560 

                    ส่วนท่ีเหลือ เฟส 2/2 จ านวน 26 ฐาน จะใชเ้วลาประมาณ 4 เดือน คาดวา่จะเร่ิมไดภ้ายในไตรมาส 2/2560 

2. โครงการสมัปทานน ้ าประปาในแขวงหลวงพระบาง 

                    ตามท่ีบริษทัไดรั้บสมัปทานการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาใหก้บั วสิาหกิจน ้ าประปาหลวงพระบาง ระยะเวลา 30 ปี  แบ่ง

การลงทุนเป็น 3 เฟส ตามก าลงัการผลิตตั้งแต่ 14,400 คิว / วนั ถึง 43,200 คิว/วนัโดยไดล้งนามสญัญาสมัปทานเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 

2559   ในการลงทุนเฟส 1 บริษทัเร่ิมก่อสร้างในปี 2558 งานก่อสร้างท่ีจะด าเนินการแลว้เสร็จในปลายไตรมาส 2 และเร่ิมขาย

น ้ าประปาไดภ้ายในปลายไตรมาส 2 ถึงตน้ไตรมาส 3 ของปีน้ี 

        ส าหรับการด าเนินงานดา้นนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่นั้น บริษทัไดรั้บการรับรองจาก CAC แลว้เม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน 2559 
 หลงัจากคุณพงษศ์กัด์ิ ช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผู้ถือหุ้น 
 รายไดปี้ 2559 เพ่ิมจากปี 2558 และมีผลขาดทุน 158.85 ลา้นบาท บริษทัฯ คาดวา่จะมีรายไดใ้นปี 2560 เท่าใด และจะตอ้งท า
รายไดอี้กเท่าใดจึงจะสามารถลา้งขาดทุนสะสมได ้มีกลยทุธ์ในการด าเนินการอยา่งไร 
 
คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
 การขาดทุนในปี 2559 เน่ืองจากมีรายการพิเศษจากการซ่อมฐานเสากงัหนัลม 495.75 ลา้นบาท ท าใหมี้ผลประกอบการ
ขาดทุน 158.85 ลา้นบาท ส่วนแผนงานปี 2560 จะแจง้ใหท้ราบในวาระต่อๆ ไป 
 
ผู้ถือหุ้น 

 ผลประกอบการปี 2559 รายไดเ้พ่ิมมากกวา่ปี 2558 จ านวนมากแตข่าดทุน 158.85 ลา้นบาท  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงอยา่งไรในเร่ืองของการซ่อมฐาน ในแง่ของความเส่ียงดา้น Engineering ควรบริหารอยา่งใกลชิ้ด 
ส่วนงานประปาไม่น่าจะใช่งานหลกัของบริษทั ควรมุ่งเนน้งานหลกัใหป้ระสบผลส าเร็จก่อน 

 

คุณไพฑูรย์  ก ำชัย 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2559 รายไดป้ระมาณ 7,300 ลา้นบาท แต่ยงัมีผลขาดทุน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายพิเศษจากการ
ซ่อมฐานเสากงัหนัลม 495.75 ลา้นบาท ท าใหข้าดทุน 158.85 ลา้นบาท ทั้งน้ีจากผลงานในอดีต กรณีท่ีบริษทัไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษ 
บริษทัจะมีรายไดป้ระมาณ 6,000 ลา้นบาท มีผลก าไรประมาณ 350 ลา้นบาท 

 

คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

 การปรับปรุงฐานเสากงัหนัลม บริษทัรับงาน  BOP (Balance of Plant) ไม่เก่ียวในส่วนของ Turbine ในส่วน BOP เร่ิมจาก
งานฐานรากซ่ึงเป็นความรับผิดชอบโดย DEMCO อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากงานฐานรากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ DEMCO ไม่มีความ
ช านาญในดา้นการออกแบบ จึงไดว้า่จา้งบริษทัออกแบบ ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบระดบัแนวหนา้ของเมืองไทย ภายใตค้  าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั Siemens ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตกงัหนั โดยบริษทัผูอ้อกแบบรายน้ีมีประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษาการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ในเมืองไทย เม่ือออกแบบเสร็จ บริษทั ไดส่้งแบบใหท้างผูว้า่จา้งตรวจสอบและอนุมติั แต่เน่ืองจากในขณะนั้น ผูว้า่จา้งยงัไม่
มี Owner Engineer แต่เน่ืองจากก าหนดการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ไดถู้กก าหนดไวแ้น่นอนแลว้ ไม่สามารถเล่ือนได ้และแบบ
การก่อสร้างมีวฒิุวศิวกรโยธาลงนามรับรองถูกตอ้ง เม่ือเขา้สู่การก่อสร้าง บริษทัไดจ้า้งบริษทัผูอ้อกแบบรายดงักล่าวเขา้มาดูแลในเร่ือง
การก่อสร้าง และผูว้า่จา้งไดมี้การวา่จา้งวศิวกรเขา้มาควบคุมงานก่อสร้างตามแบบนั้นจนแลว้เสร็จ จ่ายไฟในปลายปี 2555 และตน้ปี 
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2556 เม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จผูว้า่จา้งไดส้รุปทั้งเร่ืองการออกแบบ และการก่อสร้างส่งใหธ้นาคารผูส้นบัสนุนสินเช่ือ ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบพบวา่รายการค านวณในแบบการก่อสร้างไม่เพียงพอท่ีจะท าใหฐ้านกงัหนัมีอายกุารใชง้านได ้ 25 ปี แต่บริษทัผูอ้อกแบบ
ยนืยนัวา่การออกแบบนั้นสามารถรองรับอายกุารใชง้านของกงัหนัไดถึ้ง 25 ปี แต่ Owner Engineer ยงัไม่รับงานฐานราก ซ่ึงเกิดจาก
การออกแบบ สรุปจะตอ้งมีการปรับปรุงฐานรากเบ้ืองตน้ใหแ้ขง็แรงข้ึน 

ในส่วนของงานน ้ าประปา สปป.ลาว จากการท่ีบริษทัประเมินความเส่ียงในระยะแรกก่อนท่ีจะเขา้ไปด าเนินการบริษทั
ประเมินวา่การก่อสร้างงานประปาน่าจะง่ายกวา่การก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย ซ่ึงบริษทัไดส้มัปทานน ้ าประปาท่ีหลวงพระบาง จึงได้
ด าเนินการ และบริษทัยงัคาดหวงัถึงงานระบบไฟฟ้าในประเทศลาวดว้ย ไดแ้ก่ระบบไฟฟ้าใตดิ้น สถานีไฟฟ้ายอ่ย ประกอบกบับริษทั
กา้วเขา้สู่ AEC  

 
ผู้ถือหุ้น 
 การจา้งบริษทัผูอ้อกแบบงานฐานราก วศิวกรคนออกแบบมีความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ เพราะเร่ืองน้ีเป็นจรรยาบรรณของ
วศิวกร ส่วนในเร่ืองงานระบบประปา บริษทัยงัไม่เคยด าเนินการงานดงักล่าว ไม่ควรคิดวา่เป็นงานท่ีง่ายกวา่งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
 
คุณพงษ์ศักดิ์ 
 ในเร่ืองความรับผดิชอบของบริษทัผูอ้อกแบบ บริษทัอยูร่ะหวา่งเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อจะด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป ส่วนงานการประปา เป็นการลงทุนท่ีไม่สูงมากนกั และเป็นกา้วแรกในการเขา้ไปศึกษาเร่ืองการลงทุนในต่างประเทศ และงาน
ต่อไปท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายคืองานระบบไฟฟ้า 

 
ผู้ถือหุ้น   
 การส ารองค่าใชจ่้ายในการซ่อมฐานกงัหนัลม มีการส ารองค่าใชจ่้ายไวค้รบ100%หรือยงั และไดมี้การประมาณการชดเชยค่า
เสียโอกาสไวห้รือไม่ 
 
คุณไพฑูรย์  ก ำชัย   
 บริษทัไดส้ ารองและบนัทึกค่าใชจ่้ายการซ่อมฐานประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้าง  
เช่น ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ ค่าท่ีปรึกษา ค่าประกนัภยัไวค้รบถว้นแลว้ในงบการเงินปี 2559 ส่วนค่าชดเชยรายไดน้ั้นเน่ืองจาก
บริษทัจะมีการซ่อมฐานอีก 26 ฐานในช่วงปลายไตรมาส 2 บริษทัยงัไม่สามารถประมาณการได ้ เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ
ค านวณไดอ้ยา่งแม่นย  า ไม่สามารถควบคุมไดจ้ากปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่นความเร็วลม ทิศทางลม มรสุมท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงการบนัทึกบญัชี
ตอ้งการการประมาณการท่ีชดัเจน 
 
ผู้ถือหุ้น 
 หลกัการบญัชีท่ีส าคญั คือ Conservatism Principle คืออนุรักษนิ์ยม ควรตั้งส ารองในส่วน Loss of Production ท่ีประมาณการ
ไวก่้อน ถา้ตวัเลขเสียหายจริงนอ้ยกวา่ท่ีประมาณการ จะกลายเป็น Other Income  
 
คุณสุทธำรักษ์ 
 ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีคุยใหฟั้งเร่ืองหลกัการบญัชี การประมาณการงบการเงินปี 2559 เป็นปีท่ีซ่อมฐานไปบางส่วน 
บริษทัตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายทั้งหมดแลว้ ในขณะเดียวกนั ปี 2560 เราตั้งประมาณการการซ่อมฐานทั้งหมดไวแ้ลว้ เพียงแต่เราไม่
สามารถตั้งส่วนท่ีจะจ่ายชดเชยการหยดุงานการเขา้ซ่อมฐานได ้ ส่วนท่ีเหลือเดิมตั้งใจวา่จะซ่อมใหเ้สร็จภายในไตรมาสท่ี 2 หากแต่เกิด
ปัญหา สปก. ท าใหบ้ริษทัไดมี้การพดูคุยกบับริษทัผูว้า่จา้ง และตดัสินใจรอความชดัเจนการตรวจสอบจาก สปก. ก่อนเพ่ือใหเ้กิดความ
มัน่ใจวา่เราจะไม่เกิดความเส่ียงจากปัญหา สปก. 

ส่วนเร่ืองการตั้งส ารองในส่วนของ Loss of Production นั้น ในการบนัทึกบญัชี มีประเด็นปัญหาภาษีท่ีซบัซอ้น เช่น 
1. การตั้งประมาณการแลว้บนัทึกในปี 2559 และประมาณการนั้นไม่ไดใ้ชใ้นปี 2559  จะเกิดปัญหาตวัเลขการบนัทึกผิดงวดบญัชี 
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2. การตั้งประมาณการรายไดห้รือค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ 20% ตามกฎหมายก าหนด การเสียภาษีกลางปี จะตอ้งเสียค่าปรับใหก้รมสรรพากร 
ซ่ึงคณะกรรมการท่ีดูแลสายงานบญัชีไดค้  านึงถึงเร่ืองเหล่าน้ี และพิจารณาอยา่งรอบคอบ  และขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีใหค้  าแนะน า
และตกัเตือน คณะกรรมการจะน าไปพิจารณา และจะพยายามไม่ใหเ้กิดเร่ืองเหล่าน้ี ซ่ึงท่านผูถื้อหุน้จะเห็นแนวโนม้ของงบปี 2560 ท่ี
กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานไปวา่จะมีการปรับประมาณการอยา่งไร ทั้งน้ีตวัเลขกรณีไม่มีรายการพิเศษ จากงบการเงินในอดีต บริษทั
จะก าไรประมาณ 350 ลา้นบาท 
 
ผู้ถือหุ้น 
 ในเชิงวศิวกรรม จะมีสถิติเก่าใหน้ ามาเปรียบเทียบได ้แต่คงไม่สามารถน ามาบนัทึกบญัชีได ้แต่สามารถประมาณไดว้า่มี
ค่าใชจ่้ายคร่าวๆ เท่าไหร่  
 ขอใหบ้นัทึกค าถามและความเห็นของผูถื้อหุน้แต่ละท่านในวาระน้ีดว้ย  
                 
    เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  เลขานุการบริษทัฯ   แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการ
ลงคะแนน จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ มีมติรับทราบรายงานและพิจารณาวาระท่ี 3 ต่อไป 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2559 

 
วำระที ่3. พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2559 

เลขานุการบริษทัฯ ช้ืแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
            บริษทัฯไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหก้บัผูถื้อหุน้ ตามรายงานประจ าปี 2559 ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มูลใหก้บัผูถื้อหุน้ทราบดงัน้ี                  
              ส าหรับรายละเอียดบนจอภาพเป็นสรุปขอ้มูลงบก าไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการด าเนินงานปี 2559 และงบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวมของบริษทั  
 
ตำรำงที ่1   งบก ำไรขำดทุนฯ ( งบกำรเงนิรวม ) 
 

รายการ หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายไดจ้ากงานขาย ลา้นบาท 466.61 519.33 499.68 

รายไดจ้ากงานบริการ ลา้นบาท 4,389.47 4,758.39 6,867.26 

รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท 64.45 43.48 66.51 

รายไดร้วม ลา้นบาท 4,920.08 5,321.20 7,433.45 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ลา้นบาท 361.33 (502.28) (158.85) 
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ตารางท่ี 2  งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  ( งบกำรเงนิรวม ) 

รายการ หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 6,240.72 6,769.45 

 
7,453.74 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 2,894.98 3,635.52 

 
4,471.87 

ส่วนผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 3,345.74 3,133.94 

 
2,981.87 

ทุนช าระแลว้ ลา้นบาท 692.83 730.33 

 
730.34 

 
จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั จะเห็นวา่ 
                สินทรัพยร์วมของบริษทัในปี 2560 เป็นจ านวน 7,453.74 ลา้นบาท        ส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัเป็นจ านวนเงิน 4,471.87 
ลา้นบาท   ส าหรับส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 2,981,.87 ลา้นบาท โดยบริษทัมีทุนช าระแลว้ 730.34 ลา้นบาท 
                    เม่ือช้ีแจงแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผู้ถือหุ้น 

 ตามเอกสารงบการเงินทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนเป็น 415 ลา้นบาท คืออะไร 
 

คุณไพฑูรย์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นการบนัทึกรายการในส่วนท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในโครงการน ้ าประปาหลวงพระบาง 

มาตรฐานบญัชีจะบนัทึกมูลค่าการลงทุนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทสิทธิตามสญัญาสมัปทาน 
 

คุณสุทธำรักษ์  
 บริษทัไดรั้บสญัญาสมัปทานจากสปป.ลาว เราไดสิ้ทธิการใชสิ้นทรัพยใ์นโครงการน ้ าประปา มีสิทธิขายน ้ าประปาให ้สปป.
ลาว โดยสินทรัพยสุ์ดทา้ยจะกลบักลายไปเป็นของรัฐบาลลาว  ตามขอ้มูลขา้งตน้สินทรัพยท่ี์เราลงทุนไปจะเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
ตามมาตรฐานบญัชีของประเทศไทย ถา้ลงทุนเพ่ิมส่วนน้ีก็จะเพ่ิมข้ึนตามสดัส่วน และจะรับรู้รายไดจ้ากสมัปทานเป็นรายไดต้าม
ช่วงเวลาท่ีขายน ้ าประปา 
 

ผู้ถือหุ้น 

 อายสุมัปทานก่ีปี ตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งไร 
 

คุณสุทธำรักษ์ 

 อายสุมัปทาน 30 ปี ตดัจ่ายตามอายขุองสมัปทาน 

                 
   เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 โดยการลงมติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   ดว้ย
คะแนน  ดงัต่อไปน้ี 

 
เห็นดว้ย 279,185,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

 
วำระที ่4. พจิำรณำอนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผล 

 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33 ก าหนด
ไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี 
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2559 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ปรากฏว่า
บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 251.15 ลา้นบาท มีขาดทุนสะสม จ านวน 186.696 ลา้นบาท  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติให้บริษทัฯงดจ่ายเงินปันผลจาก
ผลประกอบการปี 2559 งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนจากค่าใชจ่้ายและประมาณ
การค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงฐานกงัหนัลม 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำ เป็นดงันี ้

รำยกำร งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ปี 2559 2H’2558 1H’2558 ปี 2557 ปี 2556 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) (251.15) (561.35) 88.21 324.84 191.30 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.34 730.33 730.33 730.33 692.70 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้(บาท/หุน้) งดจ่าย งดจ่าย 0.125 0.26 0.15 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน(ลา้นบาท) 0.00 0.00 91.28 185.20 103.92 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ(ร้อยละ) NA NA 103.48 57.01 54.32 
 
             ส าหรับการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายนั้น ณ.วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2559 บริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 81,640,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 
ของทุนจดทะเบียนจ านวน 822,683,573 บาท 

                    ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

        -ไม่มีผูถื้อหุน้ถาม- 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม  เลขานุการบริษทั จึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอโดย

การลงมติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 
เห็นดว้ย 279,171,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9848 
ไม่เห็นดว้ย 42,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0152 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที ่ 5. พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ คุณไมตรี ลกัษณโกเศศ  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลเป็นผูด้  าเนินการประชุม
ในวาระน้ี 

คุณไมตรี  ลกัษณโกเศศ  รายงานต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
   ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดไวว้า่“ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วน
ปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และ กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 

 
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2560 ของบริษทัฯ มี 4 คน 

ไดแ้ก่ 
1)  นายนริศ  ศรีนวล  กรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ,  
                                                 กรรมการตรวจสอบ 

       2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร 
       3)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ 
                                                        บรรษทัภิบาล, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

4)  นายไพฑูรย ์ ก าชยั  กรรมการ,  กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงตามวาระ โดยไดก้ าหนดวธีิการและขั้นตอนในการสรรหา ดงัน้ี 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้
คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้
จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
 

และส าหรับกรณีของกรรมการอิสระ   บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ในเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้นๆ  
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คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการสรรหาฯตามคุณสมบัติและ
กระบวนการขา้งตน้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  

โดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาฯ วา่กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบติัครบถว้น จึงเห็นควรน าเสนอรายช่ือบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2560 เพื่อพิจารณาให้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี ้

 
1)  นายนริศ  ศรีนวล  เป็น กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ 

       2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ เป็นกรรมการ 
       3)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั เป็นกรรมการอิสระ 

4)  นายไพฑูรย ์ ก าชยั  เป็นกรรมการ   
โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ในหนงัสือเชิญประชุม 

          หลงัจากนั้นเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

  -ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม- 

                 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดย
พิจารณาเป็นรายบุคคล ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม   และขอ
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัเสร็จส้ินการลงมติวาระน้ี โดยขอเก็บคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงก่อนเพ่ือบนัทึกคะแนนเพ่ือลงมติ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ ดงัน้ี 

1)  นายนริศ  ศรีนวล   ต  าแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2.)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ต าแหน่ง  กรรมการ 
3.)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั   ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ  
4.)  นายไพฑูรย ์ ก าชยั      ต าแหน่ง   กรรมการ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปน้ี 

 1)  นายนริศ  ศรีนวล    
เห็นดว้ย 279,138,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9850 
ไม่เห็นดว้ย 41,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150 
งดออกเสียง 46,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0165 

  
 2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์

เห็นดว้ย 279,195,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9891 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 30,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109 

 
 3)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั 

เห็นดว้ย 279,182,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9845 
ไม่เห็นดว้ย 41,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0150 
งดออกเสียง 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
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 4) นายไพฑูรย ์ ก าชยั 
เห็นดว้ย 279,224,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 

วำระที ่6. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ คุณเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 

คุณเสริมศักดิ์  จำรุมนัส รำยงำนต่อทีป่ระชุมดงันี ้
   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 29 ก าหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนๆตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั  

ส าหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คือ 
  1. ค่าตอบแทนควรจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงาน และ
สาธารณูปโภค 
  2. ค่าตอบแทนตอ้งเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน 
 3. กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพ่ิม รวมทั้งสวสัดิการท่ีเหมาะสม ตามระเบียบของบริษทัฯ  
  4. ค่าตอบแทนกรรมการตอ้งสอดคลอ้งกบัความเจริญเติบโต และความแขง็แกร่งของผลการด าเนินงานของบริษทัดว้ย 
โดยมีผลส ารวจขอ้มูลกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ปี 2558  ดงัน้ี 

                    (ค่าเฉล่ีย: ลา้นบาท) 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเฉลีย่ 
กลุ่มธุรกจิพลงังำน
และสำธำรณูปโภค 

จ ำแนกตำมระดบั
รำยได้ 3,000 -
10,000 ล้ำนบำท 

ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

บมจ.เดม็โก้ 

2560
(เสนอ) 

2559 2558 

ประธานกรรมการ 1.200 
0.660 

1.205 0.660 0.660 0.660 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 0.920 0.745 0.602 0.602 0.650 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 0.920 0.739 0.550 0.550 0.521 

 ประธานกรรมการ 1.200 - - 0.660 0.660 0.660 

 กรรมการ 0.850 - - 0.576 0.576 0.585 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 0.340 - 0.290 0.336 0.336 0.336 

 กรรมการตรวจสอบ 0.290 - 0.230 0.276 0.276 0.276 

 ผูบ้ริหาร 2.350 ไม่เปิดเผย 
ท่ีมา: จากรายงานสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน 2558 (ตุลาคม 2559) 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2560 เท่ากบัปี 2559 จ านวนเงิน 6,112,000 บาท ราย
ละอียดดงัน้ี 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

          คณะกรรมการ เงินค่าตอบแทน 
ปี 2560 ปีท่ีเสนอ 

เงินค่าตอบแทน 
ปี 2559 

คณะกรรมการบริษทั 3,036,000 3,036,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย   
       คณะกรรมการบริหาร 1,152,000 1,152,000 
       คณะกรรมการตรวจสอบ 910,000 910,000 
       คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
       คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

360,000 
654,000 

360,000 
654,000 

รวม 6,112,000 6,112,000 
 
โดยรายละเอียดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 แบ่งเป็นดงัน้ี 

ต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

AC CRMC NCGC Ex-COM 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

55,000 
22,000 

28,000 
23,000 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

32,000 
32,000 

 
 ส าหรับกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยมากกวา่หน่ึงคณะ ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทนคณะ

ท่ีสูงกวา่เพียงคณะเดียว แต่ใหไ้ดรั้บค่าเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 2,500 บาทต่อคร้ังต่อคน  
 

  นอกจากค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารยงัไดรั้บค่าตอบแทนในสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปีท่านละ 12,000 บาท/ปี ค่าชดเชยพาหนะเดินทางท่านละ 8,000 
บาท/เดือน การประกนัชีวติกลุ่ม และค่าใชจ่้ายในการเขา้สมันา อบรม หลกัสูตรของ IOD และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  

 
ส าหรับค่าตอบแทนขา้งตน้ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป และจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมี

มติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  
      ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินรวมกนัทั้งส้ิน 5,804,755 บาท เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ส าหรับการลงมติในวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
ผู้ถือหุ้น 
 ตามท่ีกรรมการรายงานผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จะเห็นว่าผลตอบแทนเท่ากันมาตั้งแต่ปี 2558 ถา้ดูตาม
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ขอ้ 4 ตอ้งสอดคลอ้งกบัความเจริญเติบโต และความแขง็แกร่งของผลการด าเนินงาน
ของบริษัทด้วย จะเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง เพราะบริษัทอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนมา 2-3 ปี แต่ผลตอบแทนไม่สะท้อนกับผลการ
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ด าเนินงานของบริษทั ค าถามคือหากผลตอบแทนดีหรือไม่ดีก็จ่ายผลตอบแทนกรรมการเท่ากนั จะท าอยา่งไรท่ีจะให้เกิดเป็นแรงจูงใจ
ใหก้รรมการทุ่มเทการท างาน หาวธีิการท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีความเจริญเติบโตเหนือกวา่คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั 
 
คุณเสริมศักดิ์ 
 รายงานผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ปี 2558  ค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียกลุ่มธุรกิจพลงังาน
และสาธารณูปโภค มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัรายได ้และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะเห็นวา่ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัยงัต ่า
กวา่ตลาดหลกัทรัพย ์
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั มีเพียงค่าตอบแทนท่ีเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและ เบ้ียประชุม ไม่มีการจ่ายโบนสัใหก้รรมการ 
การท างานของกรรมการแต่ละท่าน ลว้นเป็นผูมี้ประสบการณ์ทั้งดา้นวิศวกรรม การบริหาร การบญัชี การพิจารณาผลตอบแทนของ
กรรมการ บริษทัพิจารณาในภาพรวม คณะกรรมการขอรับประเด็นน้ีไปพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนในปีต่อไป 
 
ผู้ถือหุ้น 
 หลกัของการท าธุรกิจ ถา้ผลการด าเนินงานดี ผลตอบแทนก็ควรจะดีดว้ย การจ่ายผลตอบแทนต ่าไม่เป็นขอ้ดีของบริษทั ถา้
จา้งคนเก่งตอ้งจ่ายผลตอบแทนสูง  ขอใหพิ้จารณา 
 คณะกรรมการขอรับประเด็นน้ีไปพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนในปีถดัไป 
    
                  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมเลขานุการบริษทั จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2560 
ในวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ตามท่ีเสนอ  โดยการลงมติ ในวาระน้ีจะตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของท่ีประชุม  
                     
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี  2560 จ านวนเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท  ให้มีผลตั้งแต่

วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  ดว้ย
คะแนนเกินสองในสาม ดงัต่อไปน้ี 

 
เห็นดว้ย 279,032,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9416 
ไม่เห็นดว้ย 163,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0584 
งดออกเสียง 30,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109 

 
วำระที ่7.  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560  และก ำหนดจ ำนวน 
                  เงนิค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2560 

เลขานุการบริษทัฯเชิญ คุณวทิยา  คชรักษ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการประชุม ในวาระน้ี 

 
คุณวทิยำ  คชรักษ์ รำยงำนต่อทีป่ระชุม ดงันี ้

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดวา่ใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี  2560 โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถใน
การให้บริการ การให้ค  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา 
เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ  โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 
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รำยช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำเลขที ่ จ ำนวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัทฯ 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  4687 6 ปี (2553-2556,2558-2559) 
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ 5131   1 ปี (2557) 

 
 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษทัฯ ประจ าปี 
2560 

 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่
อยา่งใด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจ าปี 
2560 เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 250,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงนิ 

ปี 2560(ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 ปี 2558 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  900,000.00  800,000 760,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส  900,000.00  750,000 690,000 
รวม  1,800,000.00  1,550,000 1,450,000 
ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  มีมติอนุมติัใหแ้ตง่ตั้ง 
1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687     

 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131  
แห่งบริษทัส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ  จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 โดยมี

ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท  
 
 หลงัจากนั้น จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น  

 
ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัมีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนส านกังานสอบบญัชีอยา่งไร มีราคากลางหรือไม่ 

 
คุณจนิตนำ มหำวนิช (ผู้สอบบัญชี) 
 การประเมินค่าตรวจสอบบญัชีโดยปกติจะประเมินจากธุรกรรม ความเส่ียง ความซบัซอ้น ปริมาณเน้ืองาน ซ่ึงปี2560 บริษทั 
เด็มโก้ มีธุรกรรมเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับมาตรฐานสอบบัญชีมีความเขม้งวดในการท างานมากข้ึน ซับซ้อนมากข้ึน แต่ละท่ีจะ
เปรียบเทียบกนัไม่ได ้
ผู้ถือหุ้น 
 ผูต้รวจสอบควรแสดงจ านวนชัว่โมงท่ีเพ่ิมข้ึน วา่เพ่ิมข้ึนก่ีชัว่โมงในแต่ละปี จะไดคิ้ด Cost per Hour เท่าไหร่ และใชเ้วลาใน

การตรวจสอบจริงก่ีชัว่โมง  
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คุณจนิตนำ มหำวนิช 
 ปกติไม่เคยมีท่ีใดท่ีแสดงจ านวนชั่วโมง แต่มีการ monitoring แต่ละงานอยู่แลว้ จะมีการ planning ในแต่ละ step ในการ
ท างาน ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และจะมี กลต. เขา้มาตรวจสอบส านกังานสอบบญัชีดว้ยเช่นกนั วา่คิดค่าตรวจสอบ และการสอบ
บญัชีเหมาะสมหรือไม่ 
 
ผู้ถือหุ้น 
 อยากใหผู้บ้ริหารตระหนกัวา่ส านกังานบญัชีคิดตวัเลขโดยมีการอา้งอิงอยา่งไร 
 
คุณสุทธำรักษ์ 

ขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติม กระบวนการท างานของผูส้อบบญัชี ขั้นตอนแรก คือวางแผนการตรวจสอบ มีการก าหนดนดัหมายเขา้
พบบริษทั, รายละเอียดเอกสาร ก าหนดวนัท่ีเขา้ตรวจสอบของแต่ละไตรมาส โดยจะมาท างานท่ีบริษทั การเป็นผูส้อบบญัชีปัจจุบนั
ยากล าบากกวา่เดิมมาก เดิมส านกังานบญัชีเคยส ารวจเร่ืองค่าสอบบญัชีราคากลางของบริษทัตามขนาด วา่ควรจะเป็นเท่าใด อยา่งไรก็
ตามผูส้อบบญัชีท่ีจะเป็นผูส้อบบญัชีบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอยา่งชดัเจน การตรวจสอบคุณภาพ
จะมีมาจากหลายหน่วยงาน จะตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพภายในของส านกังานสอบบญัชีเอง และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
จาก กลต มาตรฐานบญัชีท่ีออกมาบังคบัใช ้ผูส้อบบัญชีจะตอ้งใช ้ Technical Expert  เช่นเด็มโก้ มีงานใหม่ในเร่ืองสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน เราใช ้Technical Expert จาก 2 ส านักงานสอบบัญชี เพ่ือมาให้ความเห็นว่าลกัษณะธุรกรรมของเด็มโก้จะตอ้งบันทึกบัญชี
อยา่งไรใหถู้กตอ้ง ทุกคนจะตอ้งศึกษาเร่ืองเหล่าน้ี และน ามาพิจารณา ซ่ึงใชเ้วลาจ านวนมาก โดยมีการท า Interim มีการตรวจสอบทั้ง 4 
ไตรมาส และผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้พบคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่พบกรรมการบริหาร เพราะบริษทัเนน้หนกัเร่ืองควบคุมภายใน 
เขม้งวดกบัมาตรฐานเพ่ือให้บริษทัมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้หุ้นของบริษทั รับผิดชอบต่อสังคมและผูถื้อ
หุน้ บริษทัขอขอบคุณท่ีแนะน าเร่ืองค่าตอบแทน ขอใหค้วามมัน่ใจกบัผูถื้อหุ้นวา่คณะกรรมการตระหนกัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี จึงขอความ
กรุณาผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทน ตามท่ีเสนอดว้ย 
 
                   เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  เลขานุการบริษทัจึงไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
                 

  ทั้งน้ี การลงมติ  ในวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มตทิีป่ระชุม มติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีประจ าปี  2560 จากบริษทัส านักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จินตนา  มหาวนิช 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687 และนางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131  และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี2560 ไม่เกิน 1,800,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปน้ี 

 
เห็นดว้ย เห็นดว้ย 280,195,627 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9463 
ไม่เห็นดว้ย 120,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0428 
งดออกเสียง 30,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0109 

 

วำระที ่8   พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ 
 

      เลขานุการบริษทัฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ใน
วาระน้ีจะไม่มีการพิจารณาลงมติ แต่กรรมการผูจ้ดัการจะอธิบายถีงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ 
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กรรมกำรผู้จดักำร 

Projects Backlog(Separate financial statements)

• Until 21  February  2017 of amount 4,158.63 MB

22REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC 

Project Type  Year 2016 Year 2016-2017

Project value Amount Project value Project value

(MTHB) (Project) (MTHB) (MTHB)

Electrical Engineering Work 2,714.49 81 3,342.54 6,057.03

M&E System (1.04) - - (1.04)

Signaling work 30.68 3 3.87 34.55

Steel structure work - - - -

Hardware sale 245.75 - - 245.75

Subtotal 2,989.88 84 3,346.41 6,336.29

Renewable Energy 3,818.91 6 812.22 4,631.13

Subtotal 3,818.91 6 812.22 4,631.13

Grand total 6,808.79 90 4,158.63 10,967.42

Year 2017

BACKLOG  PROJECT

 

1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2016 -
2036 of amount MTHB 607,250

2. EGAT's Investment Budget during the year 2015 - 2022 MTHB 123,200 
2.1 Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB 60,000. 

2.2 Renovation and Improvement existing Transmission Lines in Western and Southern 
region MTHB 63,200.

3.    MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717 
- Constructing Underground Cable System in Metropolitan City.

4.    PEA’s Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678

- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project 
stage  1.

5. PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2020 MTHB 11,000 
- Constructing Underground Cable System in Provincial Countries 

23
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เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนและประกาศปิดการประชุม เม่ือเวลา 16.10 
นาฬิกา 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม 
  (นางประพีร์   ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

  ลงช่ือ  ผูบ้นัทีกการประชุม 
  (นายไพฑูรย ์  ก าชยั) 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
รำยนำมและประวตัขิองกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับกำรเลอืกตั้งใหม่แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

1. ช่ือ    นายวทิยา   คชรักษ ์

สัญชำต ิ    ไทย 
อำยุ    76  ปี 

ทีอ่ยู่    เลขท่ี 59/126 ม.3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ต ำแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วุฒิกำรศึกษำ   ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าก าลงั) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประวตักิำรอบรม   -   หลกัสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรการปฏิบติัการทางจิตวทิยาฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี72, สถาบนัจิตวทิยา
ความมัน่คงแห่งประเทศไทย 

- อบรมหลกัสูตรวทิยาการทพัเรือ รุ่นท่ี 28, วทิยาลยัการทพัเรือ, สถาบนัวชิาการ
ทหารเรือชั้นสูง 

- อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP 25/2546)  และ Audit 
Committee Program (ACP 39/2012) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร  6  ปี 
สัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุม  ในปี 2560 มีประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง  

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษทั   - ไม่ม ี– 
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60)     - ไม่ม ี– 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด     - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทอืน่    - ไม่ม ี– 
ประวตักิำรท ำงำน 

เม.ย. 2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ     
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2544-2545   ผูว้า่การ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2541-2543   ผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2 
2540- 2542  ผูช่้วยผูว้า่การ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
2536-2539  ผูอ้  านวยการฝ่ายเดินเคร่ือง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 

 

 

 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3  
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2.  ช่ือ   นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 

สัญชำต ิ   ไทย 
อำยุ   77  ปี 
ทีอ่ยู่   28/14 ม.2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
ต ำแหน่งในบริษัท  กรรมการ 

    กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  วฒิุวศิวกรตลอดชีพไฟฟ้าก าลงั (วฟก.240) 
ประกาศนียบตัร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล 
สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2523 
ประกาศนียบตัร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุน
ของรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ปี 2531 
ประกาศนียบตัร ISO 9000 Lead Assessor ปี พ.ศ.2537 

ประวตักิำรอบรม อบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP36/2005),  Audit Committee  
    Program (ACP6/2005)  และ Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอเลอืกตั้ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร  12  ปี 
สัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุม  ในปี 2560 มีประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง  

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำ  - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษทั    - ไม่ม ี– 
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60)      - ไม่ม ี– 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด      - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทอืน่     - ไม่ม ี– 

 
ประวตักิำรท ำงำน 
2557-  ปัจจุบนั กรรมการ 
  กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
2549 – 2557 กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวจสอบ 
 2544 – 2544 รองผูว้า่การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2544 – 2544 กรรมการ ศูนยเ์ช่ียวชาญพิเศษ เฉพาะดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้าก าลงั  
คณะวศิวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 2541 – 2544 ผูช่้วยผูว้า่การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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3. 

ช่ือ นายปริญช ์ ผลนิวาศ 

สัญชำต ิ ไทย 

อำยุ 61 ปี 
ทีอ่ยู่ 394 ซอยเฉลิมสุข (พหลโยธิน 28) แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ต ำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี (บช.บ.) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท สาขาวชิาการบญัชี (M.B.A.) 

University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A 

ประวตักิำรอบรม 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), IOD 

    หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) , IOD 

    หลกัสูตร การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC) , IOD 

    หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) , IOD 

    หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) , IOD 

    หลกัสูตร Developing Corporate Governance Policy, IOD 

    หลกัสูตร D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk, IOD 

    หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function, IOD 

    หลกัสูตร แนวปฏิบติัท่ีดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ, IOD 

    หลกัสูตร ASEAN CG Scorecard, IOD 

    หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) , IOD 

    หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide, IOD 

    หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) , IOD 

 
ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร 
สัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุม 

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำ  - ไม่ม ี– 

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำ  - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษทั    - ไม่ม ี– 
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60)      - ไม่ม ี– 

 
 



33 

/2

สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด  - ไม่ม ี–
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทอืน่ - รำยละเอยีดประสบกำรณ์ท ำงำน - 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

พ.ศ.2543 –ปัจจุบนั 
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร์ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
เลขานุการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร 
รักษาการหวัหนา้งานก ากบัดูแลกิจการปฏิบติังาน 

 กรรมกำรกลุ่มบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทย่อย 

บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั  
บริษทั พี.ที.บโลว ์จ ากดั  
บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จ ากดั 
Srithai (Vietnam) Company Limited  
Srithai (Hanoi) Company Limited 
Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

Srithai Superware India Limited 
บริษัทร่วม 

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั  
บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั  
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั  
PT. Srithai Maspion Indonesia 
Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 

 กจิกำรร่วมค้ำ 
บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ.2536-2543 กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหน่าย เครือเจริญโภคภณัฑ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชีและการเงิน 

พ.ศ.2535-2536 บริษทั เทเลคอมเอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการอาวโุส กองระบบขอ้มูลบญัชี ฝ่ายบญัชี 

พ.ศ.2532-2535 บริษทั ซนัน่ีส์ ซุปเปอร์มารเก็ต จ  ากดั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

พ.ศ.2525-2532 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หวัหนา้กองวเิคราะห์และวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบญัชี 
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4. 

ช่ือ นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์

สัญชำต ิ ไทย 

อำยุ 49  ปี 
ทีอ่ยู่ บริษทั คอมพาสลอว ์จ ากดั  
 38 อาคารคิวเฮา้ส์คอนแวนต ์ชั้น 11 หอ้ง 11 เอ/บี ถนนคอนแวนต ์แขวงสี

ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปี พ.ศ.2537 – ปี พ.ศ. 2538 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต ดา้นกฏหมายเปรียบเทียบและกฏหมายระหวา่งประเทศ  

มหาวทิยาลยั เซา้เทิร์น เมโทดิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปี พ.ศ.2530 – ปี พ.ศ. 2534 

  นิติศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิำรอบรม 

พ.ศ.2553 

  สมาคมส่งสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

    ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP 140/2010) 

    หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010) 

พ.ศ.2554 

  สมาคมส่งสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

    ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011) 

    หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) 

    หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) 

  หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012) 

  หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management (MIR 12/2012)     

 
ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำร      - 
สัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุม      - 

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำ  - ไม่ม ี– 

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกจิกำรใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำ  - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขัน/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษทั    - ไม่ม ี– 
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60)      - ไม่ม ี– 
สัดส่วนของจ ำนวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด      - ไม่ม ี– 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทอืน่   - รำยละเอยีดประสบกำรณ์ท ำงำน - 
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ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

2545 –ปัจจุบนั 

   บริษทั คอมพาสลอว ์จ ากดั 

   กรรมการผูจ้ดัการและทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

2559 –ปัจจุบนั 

    บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

    ต  าแหน่ง กรรมการอิสระ 

2556 –ปัจจุบนั 

    บริษทั เทพธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน) 

    ต  าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2557 ถึง สิงหาคม 2560 

     บริษทั เอเอม็อี เทคโนโลย ีจ ากดั (หมาชน) 

      ต  าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2554 ถึง ปี พ.ศ. 2559 

      บริษทั คอปเปอร์ไวร์ด จ ากดั  

      ต  าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2558 ถึง ปี พ.ศ. 2559 

      บริษทั ซิต๊ี เน๊ทเวร์ิค จ ากดั 

      ต  าแหน่ง กรรมการอิสระ  

2554 ถึง ปี พ.ศ. 2557 

      บริษทั วธน แคปปิตลั จ ากดั (หมาชน) 

      ต  าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2539 ถึง ปี พ.ศ. 2545 

     ส านกังานเบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี ประจ ากรุงเทพฯ 

     ต  าแหน่ง Senior Associate 

2539 

      ศูนยศึ์กษากฏหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน เมืองเมดิสนั 

      มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

      ต าแหนง่ ผู้ช่วยพเิศษด้านการค้นคว้าวจิยั กฏหมายระหวา่งประเทศ (แผนกคดีเมือง)  

                              โดยเฉพาะกฏหมายของประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก 

2538 

     Walter Conston Alexander and Green P.C. เมืองแมนฮตัตนั มลรัฐเท็กซสั  

                                ประเทศสหรัฐอเมริกา 

     ต  าแหน่ง ผูช่้วยทนายความ 
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2538 

      ศาลสหพนัธรัฐประจ าภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซสั เมืองดลัลสั มลรัฐเท็กซสั 

                               ประเทศสหรัฐอเมริกา 

        ต  าแหน่ง นกักฏหมายต่างประเทศชัว่คราว 

2533  ถึง ปี  2536 

     ส านกังานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ 

     ต  าแหน่ง ทนายความ 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 

ประจ ำปี 2561 
ขอ้มูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร

ข้อมูลอุตสำหกรรมค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร ปี 2559  (1) 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนรำยปี (บำทต่อปี) ค่ำเบีย้ประชุม (บำทต่อคร้ัง) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ทีเ่ป็นผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทน
เฉลีย่ 

ค่ำตอบแทน
ต ำ่สุด 

ค่ำตอบแทน
สูงสุด 

ค่ำเบีย้ฯ 
 เฉลีย่ 

ค่ำเบีย้ฯ 
ต ำ่สุด 

ค่ำเบีย้ฯ 
สูงสุด 

จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณ
กำร ปี 
2561 

จ าแนกตามระดบัรายได ้
รายได้ระหว่าง  3 ,000 -
5,000 ลบ.ต่อปี 

460,000 40,000 1,760,000 
19,400 1,000 150,000 602,000 438,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
- Energy & Utilities 
- Construction Service 

980,000 
510,000 

40,000 
20,000 

3,810,000 
1,800,000 

(1) ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 3, 6 
: ขอ้มูลส ารวจค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางท่ี 4 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ข้อมูลอุตสำหกรรมค่ำตอบแทนกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร ปี 2559  (2) 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนรำยปี (บำทต่อปี) ค่ำเบีย้ประชุม (บำทต่อคร้ัง) 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ที ่
ไม่เป็นผู้บริหำร 

ค่ำตอบแทน
เฉลีย่ 

ค่ำตอบแทน
ต ำ่สุด 

ค่ำตอบแทน
สูงสุด 

ค่ำเบีย้ฯ 
 เฉลีย่ 

ค่ำเบีย้ฯ 
ต ำ่สุด 

ค่ำเบีย้ฯ 
สูงสุด 

จ่ำยจริง 
ปี 2560 

ประมำณ
กำร ปี 
2561 

จ าแนกตามระดบัรายได ้
รายได้ระหว่าง  3 ,000 -
5,000 ลบ.ต่อปี 

380,000 30,000 2,730,000 
21,700 2,000 300,000 550,000 700,000 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
- Energy & Utilities 
- Construction Service 

920,000 
530,000 

70,000 
15,000 

3,040,000 
1,560,000 

(2) ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 8, 10 
: ขอ้มูลส ารวจค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางท่ี 4 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 4 



2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสำหกรรมค่ำตอบแทนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2559 (3) 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนรำยปี (บำทต่อปี) ค่ำเบีย้ประชุม (บำทต่อคร้ัง) 
ค่ำตอบแทน
ประธำนฯ 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าเบ้ียฯ 
เฉล่ีย 

ค่าเบ้ียฯ 
ต ่าสุด 

ค่าเบ้ียฯ 
สูงสุด 

จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมา
ณการ ปี 
2561 

จ าแนกตามระดบัรายได ้
รายไดร้ะหวา่ง 3,000-5,000 ลบ./ปี 

 
200,000 

 
40,000 

 
640,000 

25,400 
 

4,000 
 

100,000 
 

336,000 
 

360,000 
 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
- Energy & Utilities 
- Construction Service 

 
260,000 
400,000 

 
30,000 
30,000 

 
1,030,000 
1,920,000 

(3) ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 22 , 24 
  : ขอ้มูลส ารวจค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางท่ี 4 
 
 2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสำหกรรมค่ำตอบแทนประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2559 (4) 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนรำยปี (บำทต่อปี) ค่ำเบีย้ประชุม (บำทต่อคร้ัง) 
ค่ำตอบแทน
ประธำนฯ 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าเบ้ียฯ 
เฉล่ีย 

ค่าเบ้ียฯ 
ต ่าสุด 

ค่าเบ้ียฯ 
สูงสุด 

จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณ
การ ปี 
2561 

จ าแนกตามระดบัรายได ้
รายไดร้ะหวา่ง 3,000-5,000 ลบ./ปี 

 
180,000 

 
30,000 

 
650,000 

18,500 
 

3,000 
 

75,000 
 

276,000 
 

300,000 
 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
- Energy & Utilities 
- Construction Service 

 
200,000 
340,000 

 
30,000 
30,000 

 
1,030,000 
1,880,000 

(4) ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 18, 20, 22 
  : ขอ้มูลส ารวจค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางท่ี 4 
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3. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
 ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั  

ข้อมูลอุตสำหกรรมค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร (4) 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนรำยปี (บำทต่อปี) ค่ำเบีย้ประชุม (บำทต่อคร้ัง) 
ค่ำตอบแทน
ประธำนฯ 

ค่าตอบแทน
เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน
ต ่าสุด 

ค่าตอบแทน
สูงสุด 

ค่าเบ้ียฯ 
เฉล่ีย 

ค่าเบ้ียฯ 
ต ่าสุด 

ค่าเบ้ียฯ 
สูงสุด 

จ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณ
การ ปี 
2561 

จ าแนกตามระดบัรายได ้
รายไดร้ะหวา่ง 3,000-5,000 ลบ./ปี 

 
790,000 

 
60,000 

 
3,950,000 

22,900 
 

4,000 
 

250,000 
 

660,000 
 

978,000 
 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
- Energy & Utilities 
- Construction Service 

 
1,470,000 
960,000 

 
50,000 
160,000 

 
5,010,000 
2,170,000 

(5) ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 14 , 16 
  : ขอ้มูลส ารวจค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางท่ี 4 
 
หลกัการในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  (3 มิติ) 

   ความเพียงพอ จูงใจ ในการสรรหา และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพเขา้มาสร้างคุณค่าเพ่ิม 
ใหก้บัเด็มโก ้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Steak Holder) 

 DEMCO Board Skill Matrix 
 เป้าหมายยทุธศาสตร์ หลกัความยัง่ยนื  

  Processes & Services Quality 
  Cost & control Management 
 Understanding Customer Insight 
 Risk Management 

 
 

 
 

        
              
        
            

 

 

 

ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 

โครงสร้าง และองคป์ระกอบสอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 CG Code 2017 ; กม.ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 นโยบาย CG 
 กฎบตัร 

เทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม 
Energy &Utilities และ Construction Service 

 สรุปผลส ารวจขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ 
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนปี 2559 (พ.ย.60) 
จดัท าโดย IOD 

 ขอ้มูลส ารวจค่าตอบแทนประจ า ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ ปี 2551-2559 ของ IOD 
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                                                    นิยำมกรรมกำรอสิระของบริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้ งน้ี ลักษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึง
เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย(ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ
เกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 5  
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ

ทั้งน้ี ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัแลว้  กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

หมายเหตุ   บริษทั เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้ก าหนดคุณสมบัติเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามขอ้ 1 ไดเ้ขม้กว่า
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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ข้อ  17.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
            (1)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ตอ่หน่ึง (1) เสียง 
            (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือนอ้ยกวา่กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได ้
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบั จะไดรั้บการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการ ท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ  19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3)กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นมหาชนจ ากดั  
การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชว้ธีิจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให ้ กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งนั้น อาจจะ เลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ  29. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ทั้งน้ี ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ข้อ  32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกวา่ “ประชุม
สามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัจากการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

ข้อ  33.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
             (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะ 
                   รอบปีท่ีผา่นมา 
             (2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
             (3)  พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
             (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
             (5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
             (6)  กิจการอ่ืนๆ 
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือ
เพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น นาย
ทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

ข้อ  35.  ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้  โดย 
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู ้
มอบฉนัทะและท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบ 

ข้อบงัคบับริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 



  43/55 
 

 

ฉนัทะจะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้
 
ข้อ 36. การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง(1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด(7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง (1) หรือกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ี
ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงนั้ น มีให้ใช้บังคบักับกรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 
ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูมี้
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 39. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพ่ิมหรือการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบับริษทั 
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(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 

ข้อ 40. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดในท่ีประชุมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั เวลา ท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีติดต่อกนัสาม (3) 
วนัก่อนวนัประชุม  

ข้อ 41. สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ของสาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ี อ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 46. หา้มมิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมี 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น 
การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้นั้นใหก้ระท าภายในหน่ึง(1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
หรือคณะกรรมการลงมติเช่นวา่นั้น แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึงเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได้เม่ือปรากฎแก่กรรมการว่า บริษทัมีก าไร
พอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั แตจ่ะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเร่ืองหุน้บุริมสิทธิ 
ข้อ 50. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ 

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่า
หุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

ข้อ 54. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาและอนุมติั งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1)   ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

 ข้อ  57.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้     

ข้อ 58.    ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุ้นบริษทัก็ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ 
ของบริษทั 
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รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ผูถื้อหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้
ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือ นายวทิยา  คชรักษ ์
อำยุ 76 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอข 
ทีอ่ยู่ บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

2. ช่ือ นายนริศ  ศรีนวล 
อำยุ 67 ปี 
ต ำแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร/ 

กรรมการตรวจสอบ 
   ทีอ่ยู่ บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

3. ช่ือ นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั 
อำยุ 65  ปี         
ต ำแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
ทีอ่ยู่ บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

กรรมการอิสระล าดบัท่ี 1 มีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ และวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประจ าปี 2561 
กรรมการอิสระล าดบัท่ี 2 และ 3 มีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระท่ี 6 เร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561  

  ส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 
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แผนทีส่ถำนทีจ่ดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
ของบริษัทเดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัศุกร์ที ่27 เมษำยน 2561 
ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม ช้ัน 2  โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 

เลขที ่247    ถนนรัชดำภิเษก  เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 โทร 02 2900125 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 7 
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม  
วธีิกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นและท่านผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลกัฐานซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี มาเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

1. กำรลงทะเบียน
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ตั้ งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นตน้ไป  ในวนัศุกร์ท่ี 27 

เมษายน 2561   ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  ตั้ งอยู่เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400     ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  7 )  และจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ 
Barcode ดังนั้ น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) และหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) มาดว้ย 

2. กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง
2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 
2.2 ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู ้

ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวดว้ย 

3. กำรมอบฉันทะ
3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
3.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้

1. นายวทิยา  คชรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 หรือ 

2. นายนริศ   ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร/ 
กรรมการตรวจสอบ 

หรือ 
3. นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

3.3 ขอ้มูลของกรรมการอิสระและกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
3.4 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหน้า

ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผู ้
มอบฉันทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทั จะอ านวยความสะดวก
ในการปิดอากรแสตมป์ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. เอกสำรทีต้่องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ

 ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นทีต่นถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพยีงบำงส่วนน้อยกว่ำ
จ ำนวนทีต่นถืออยู่ได้
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4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู ้

มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง
 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือ

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน

4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)
 หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออก

ให้โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล
(ถา้มี)

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึง
ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั และรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติ
บุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนังสือรับรองการเป็นนิติ
บุคคลดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่
เกิน 3 เดือน

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษ แนบมาพร้อมกันดว้ย และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน

4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝำกและดูแล
หุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฎช่ือในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ประชุมตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)
 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นนกัลงทุนต่างประเทศ มอบหมายใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะ
 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน
 เอกสารใดขา้งตน้ท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษองักฤษแนบมาพร้อมกนั

ดว้ย และให้บุคคลท่ีอา้งอิงเอกสารดงักล่าว หรือบุคคลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดงักล่าวลงนาม
รับรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย
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 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน

5. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

5.1   หลกัเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ 
ค. 

(2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่
ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได ้

5.2   วธีิปฏิบัตใินกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 
(1)  ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นทีละคร้ังจากท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีใชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัไดแ้จกให้

เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ  งดออกเสียง 
ลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น  

(3) ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีใชใ้บมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บริษทัจะนบัคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ ระบุมา 

5.3   มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุม
 กรณี อ่ื น  ๆ  ซ่ึ ง มี ก ฎห ม าย  ห รื อ ข้อบั งคับ บ ริษัท ก าห น ด ไว้แ ต กต่ างจ ากก ร ณี ป ก ติ  ม ติ ข อ ง

ท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ี
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้น และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็น
การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

5.4   กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ 

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 เขียนท่ี …………………………….. 
 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

วนัท่ี ..............เดือน…………. พ.ศ………….. 

(1)   ขา้พเจา้       .............................................................................................................................สญัชาติ........................ 

  อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................................. 

  อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย์...................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ………………   หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    .................... เสียง  ดงัน้ี  

□ หุน้สามญั …………………………. หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........……………...เสียง

□ หุน้บุริมสิทธิ    ................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  ……….....................เสียง
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
 1. ช่ือ ……………………………………..อาย.ุ...........................ปี  

 อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................................ถนน…………………….…………………………… 
 ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต……………………………………….……    

     จงัหวดั …………………..…………………   รหสัไปรษณีย ์…………………………………..  หรือ 
 2. ช่ือ นายวทิยา  คชรักษ ์    กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ 76 ปี 

  อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย 
  อ าเภอ  เมือง          จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

 3. ช่ือ นายนริศ  ศรีนวล          กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ 
กรรมการตรวจสอบ    อาย ุ  67  ปี  

 อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย 
  อ าเภอ  เมือง          จงัหวดั  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

 4. ช่ือ นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล/   
   กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  อาย ุ  65  ปี 

 อยูบ่า้นเลขท่ี  59   หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี            ต  าบล สวนพริกไทย 
  อ าเภอ  เมือง          จงัหวดั  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม ชั้น 2 
โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 8 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วำระที ่ 1   รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

วำระที ่2   รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  2560 

  วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3   พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ   นายวทิยา  คชรักษ ์

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายปริญช ์ ผลนิวาศ 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561        

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และค่ำสอบบัญชี 

 ประจ ำปี  2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วำระที ่8  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

(5)     การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

  ลงช่ือ ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

 (   …………….......………………………  ) 

  ลงช่ือ ..................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

( ……….………………………. ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 

  เขียนท่ี ………………………………………….. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.............................................. 

  วนัท่ี……… เดือน …………….. พ.ศ. …………  
 (1)   ขา้พเจา้................................................................................................................................................. 

 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี………………………ถนน……………………………ต าบล/แขวง…………………...  
อ าเภอ/เขต ……………………………………จงัหวดั.......................……………รหสั............................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั........................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ……………………หุน้     และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..เสียง  ดงัน้ี 
□ หุน้สามญั  ………………………  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………. เสียง 
□ หุน้บุริมสิทธิ ……………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………… เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
 1. ช่ือ ……………………………………..อาย.ุ...........................ปี  

 อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................................ถนน…………………….…………………………… 
 ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต……………………………………….……    

     จงัหวดั …………………..…………………   รหสัไปรษณีย ์…………………………………..  หรือ 
 2. ช่ือ นายวทิยา  คชรักษ ์  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          อาย ุ  76  ปี  

 อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย 
          อ าเภอ  เมือง      จงัหวดั  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

 3. ช่ือ นายนริศ  ศรีนวล   กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ 
 กรรมการตรวจสอบ          อาย ุ  67  ปี  

 อยูบ่า้นเลขท่ี  59   หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย 
  อ าเภอ  เมือง          จงัหวดั  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

 4. ช่ือ นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล/ 
   กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   อาย ุ  65  ปี 

 อยูบ่า้นเลขท่ี  59              หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ต าบล สวนพริกไทย  
 อ าเภอ  เมือง                     จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000  

        คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยา
ปาร์ค  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
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 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
□ หุน้สามญั …………………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนได ้  …………………….    เสียง 
□ หุน้บุริมสิทธิ …………………… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได ้   …………………….        เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ……………………. เสียง 

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วำระที ่ 1   รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วำระที ่2   รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  2560 

  วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
วำระที ่3   พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของ ผู้สอบบัญชีส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2560 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตังิดจดัสรรก ำไรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ   นายวทิยา  คชรักษ ์

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ   นายปริญช ์ผลนิวาศ 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ   นายปัญญ ์เกษมทรัพย ์

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
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วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และค่ำสอบบัญชี 
 ประจ ำปี  2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

วำระที ่8  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ีองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

  ลงช่ือ .............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

 (   ……………….………………………………  ) 

  ลงช่ือ ................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ……………………..……………………………) 

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใหใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เท่านั้น
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
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