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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี  27  เมษายน  2561 เวลา 14.00 น . ณ เจ้าพระยาบอลรูม  ชั้ น 2 โรงแรม 
เจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   โดยมีนางประพีร์  ปุ้ย
พนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุม  และแจง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อ
หุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 76 ราย  เป็นจ านวนหุ้น 154,227,515 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเขา้
ร่วมประชุม จ านวน 75 ราย เป็นจ านวนหุ้น 125,659,153 หุ้น รวมเป็น 151 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 
279,886,668  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  38.3226  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  730,344,251 หุ้นครบ
เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ก่อนการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ กล่าว
แนะน า กรรมการและ ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม   

1.  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์      ประธานกรรมการ 
2.  นายวทิยา      คชรักษ ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสงวน     ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
  องคก์ร  
4.  นายนริศ       ศรีนวล               กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  องคก์ร  และกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายเสริมศกัด์ิ    จารุมนสั             กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน      
                                                           และบรรษทัภิบาล  และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

              6.  นางสุทธารักษ ์    ปัญญา กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ 
  ลงทุน 
              7.  นายไมตรี   ลกัษณโกเศศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
 ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
              8.  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

 และบรรษทัภิบาล 
              9.  นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความ  

    เส่ียงองคก์ร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 10. นายไพฑูรย ์   ก าชยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

   กรรมการลงทุน รองกรรมการผูจ้ดัการสายสนบัสนุนธุรกิจ 
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   และโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และเลขานุการบริษทั 
          และแนะน ากรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งใหม่ คือ 
           1.  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  

นอกจากน้ีประธานฯ  ไดแ้นะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. คุณปวณีา  โวหาร     อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน 
       ไทย 

              2. นายสุรพล  อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 
3. นางสาวจินตนา     มหาวนิช         ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
4.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกุล    ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
5.  น.ส.สุวมิล   ทองพุฒ     ผูช่้วยผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 

 หลงัจากนั้นประธานแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทั  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวธีิการออก
เสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่าง
หน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2) ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผูถื้อหุน้  

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉันทะ 
บริษทัจะนบัคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม  

(4) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯจะขานจ านวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ
และจะแสดงผลทางจอภาพ   

(5) ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่อยูใ่นห้องประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะยื่นบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าท่ีเพื่อให้บริษทัน ามาบนัทึกการลงมตินบั
คะแนน ในระหวา่งการประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดง
ความคิดเห็นขอให้ยกมือหลงัจากท่ีประธานฯอนุญาตแล้วให้แจง้ช่ือ-นามสกุล ระบุว่ามี
สถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเพื่อบริษทัจะได้บนัทึกในรายงานการประชุมได้
อยา่งถูกตอ้ง  

           ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง แลว้น ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะบนัทึกผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็น
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ด้วยในวาระนั้นๆ  ยกเวน้วาระท่ี  5  การแต่งตั้งกรรมการจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคน 

 
 หลังจากเลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุม
ซักถามวิธีการลงคะแนน เม่ือไม่มีผูซ้ักถาม  ประธานฯ แจง้ให้ เลขานุการบริษทั  ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี                                  
 
วาระที ่1.  เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม     
                 เมื่อวนัที ่ 26 เมษายน  2560 
    การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 2560   บริษทัฯได้จดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไชต์ของบริษัทแล้วรวมถึงได้แนบส าเนารายงานการ
ประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและซกัถาม 
 

- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม – 
 

                    เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม     
   

มติทีป่ระชุม  :  ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม
เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 
เห็นดว้ย 283,408,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

 

วาระที ่2. เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานปี 2560  
เลขานุการบริษทั   เรียนเชิญคุณพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

รายงานผลการด าเนินงานปี 2560 ต่อท่ีประชุม 

คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
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ปี 2560 รายไดร้วมของบริษทัปรับตวัลดลงร้อยละ 40 จาก 7,433.45 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 
4,480.60 ลา้นบาทแต่ก าไรสุทธิปรับตวัเพิ่มข้ึน ร้อยละ 140 จากขาดทุน 158.85 ลา้นบาทเป็นก าไร 64.04 
ลา้นบาท เป็นผลมาจาก อตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียของงานในปี 2560 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก 6 % เป็น 11 %  ซ่ึงผล
การด าเนินงาน แยกตามลกัษณะของธุรกิจ ดงัน้ี 
 
ผลการด าเนินงาน : งบการเงินรวม 

รายการ หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดจ้ากงานขาย ลา้นบาท 519.33 499.68            700.24 

รายไดจ้ากงานบริการ ลา้นบาท          4,758.39          6,867.26       3,726.68 

รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท             43.48             66.51 53.68 

รายไดร้วม ลา้นบาท        5,321.20        7,433.45 4,480.60 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ลา้นบาท (501.84) (158.85) 64.04 
 

หมายเหตุ : ในปี 2560 บนัทึกค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงฐานเสากงัหนัลม 96.67  ลา้นบาท 

 

ธุรกิจผลิตจ าหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2560 มียอดรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 จาก 499.68 
ลา้นบาท เป็น 700.24 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัขยายตลาดการจ าหน่ายเสาโครงเหล็กไปสู่กลุ่มผูรั้บเหมางาน
สายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. โครงการฮอด-แม่เสรียง รวมถึงไดรั้บค าสั่งซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่จาก
ผูป้ระกอบการ SPP ส าหรับงานผลิตจ าหน่ายเสาโครงเหล็กน่าจะมีโอกาสขยายตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก บริษทั
ไดรั้บการอนุมติัจาก กฟผ. ใหเ้ป็นผูจ้  าหน่ายเสาโครงเหล็กส าหรับสายส่งไฟฟ้าระดบัแรงดนั 500 เคว ี ซ่ึง
เป็นแรงดนัสูงสุดในระบบไฟฟ้าในประเทศไทย  
 
 ธุรกิจงานบริการ ในปี 2560 มีรายไดล้ดลงจาก 6,867.26 ลา้นบาท เป็น 3,726.68  ลา้นบาท  เป็นผลมาจาก    
                             การลดลงของรายไดโ้ครงการพลงังานทดแทน    เน่ืองจาก 

- บริษทัส่งมอบงานโครงการพลงังานทดแทนขนาดใหญ่ ในปี 2559 
- การลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เปล่ียนจาก โครงการพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็น 

โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะและชีวมวล รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภท Hybrid ท าใหภ้าครัฐเสียเวลาในการ
ก าหนดระเบียบรับซ้ือและการขออนุญาต  ท าใหก้ารลงทุนโครงการพลงังานทดแทนขาดช่วง 
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ธุรกิจดา้นการลงทุน  ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังาน
แสงอาทิตย ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
Wind farm :  57.9  mw 
 

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

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

 
 3.9%  โครงการพลงังานลม 8 โครงการ  (  576  mw) จ่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2562 

                                                                                                               
 มีการจ่ายไฟแล้ว 3 โครงการ อยูร่ะหวา่งการพฒันา 5 โครงการ 

Solar farm :  3.0 mw 
 

 100%    โครงการโซลา่รูฟ 1 mw จ่ายไฟฟ้า   ไตรมาส 2 ปี 2558 

 
 45.7%   โครงการโซลา่ฟาร์ม 3 mw จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส  4 ปี 2557 

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

 
 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานโดยละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยสามารถดูไดจ้ากงบการเงินท่ีได ้

น าส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 16 - 19 จากรายงานประจ าปีหนา้ 162 – 170  
       
ส าหรับรายการพิเศษท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี 2560 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 
                         -เฟส 2/1 จ านวน 15 ฐาน  ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน ในไตรมาส 4/2560 
                    ส่วนท่ีเหลือ เฟส 2/2 จ านวน 26 ฐาน จะใชเ้วลาประมาณ 4-5  เดือน คาดวา่จะเร่ิมไดภ้ายในไตร 
                    มาส 2/2561 
 

*     บริษทั บนัทึกค่าใชจ่้าย เป็นรายการพิเศษ รวม 1,465.39 ลา้นบาท ใชจ่้ายเงินไปแลว้ 1,314.51   
       ลา้นบาท ผลต่างเป็นประมาณการท่ีบนัทึกบญัชีแลว้ 150.88 ลา้นบาท 

 

ส าหรับการด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) บริษทัไดรั้บการรับรองแลว้เม่ือ 22 
เมษายน 2559 และในปี 2560 บริษทัจดัสัมมนาเร่ือง“ธรรมาภิบาลต่อตา้นคอร์รัปชัน่” ใหก้บัผูบ้ริหารและ
พนกังานโดยมีคุณสุวชิญ  โรจนวานิช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั  เป็น
วทิยากร 
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              เม่ือช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม 
ผู้ถือหุ้น 
 สอบถามความคืบหนา้งานน ้ าประปาหลวงพระบาง 
 
คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
 โครงการสัมปทานน ้าประปาแขวงหลวงพระบาง ไดมี้การจ่ายน ้าแลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 
ซ่ึงขณะน้ียงัจ่ายไดไ้ม่เตม็ปี ช่วงแรกจ่ายไดป้ระมาณ 3,000 ลบ.ม/วนั ปัจจุบนัจ่ายน ้าไดป้ระมาณ 8,000-
9,000 ลบ.ม/วนั ช่วงแรกเป็นการปรับแรงดนัของน ้าประปาใหส้อดคลอ้งกบัโครงข่ายของการประปาหลวง
พระบางท่ีมีอยูเ่ดิม 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่   เน่ืองจากวาระน้ีเป็น
การรายงานผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา จึงเป็นวาระแจง้เพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน จึงขอใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้ มีมติรับทราบรายงานและพิจารณาวาระท่ี 3 ต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2560 
 

วาระที ่3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
เลขานุการบริษทั ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  

2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติั 
            บริษทัได้น าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ให้กบั
ท่านผูถื้อหุน้ ตามรายงานประจ าปี 2560 ท่ีไดส่้งใหท้่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มูลงบก าไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการด าเนินงานปี 2560 และงบ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทราบดงัน้ี                   
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ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั  
รายการ งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 
งบการเงินรวม 

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 

 

 
 ตารางที ่1   งบก าไรขาดทุนฯ ( งบการเงินรวม ) 

รายการ หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดจ้ากงานขาย ลา้นบาท 519.33 499.68            700.24 

รายไดจ้ากงานบริการ ลา้นบาท          4,758.39    6,867.26    3,726.68 

รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท             43.48    66.51 53.68 

รายไดร้วม ลา้นบาท        5,321.20        7,433.45 4,480.60 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ลา้นบาท (501.84) (158.85) 64.04 
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ตารางที ่2  งบแสดงฐานะทางการเงิน  ( งบการเงินรวม ) 

รายการ หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท         6,769.46           7,453.74 
 

          7,183.99 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 3,635.52 4,471.87 
 
         4,139.03 

ส่วนผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 3,133.94 2,981.87 
 
          3,044.96 

ทุนช าระแลว้ ลา้นบาท 730.33              730.34 
 

730.34 
 
จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั จะเห็นวา่ 
                สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลง 270 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงในสินทรัพยห์มุนเวยีน 
ประเภทเงินสด และลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงบริษทัไดใ้ชเ้งินดงักล่าวช าระหน้ีสถาบนัการเงิน  
                ส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัลดลง 333 ลา้นบาท จากการลดลงของเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
                ส าหรับส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มข้ึน 64  ลา้นบาท เป็นผลมาจากก าไรสุทธิในปี 2560  
 
            ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม 

-  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  - 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงาน 

ของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยการลงมติ วาระน้ีจะต้องได้รับการ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 
  31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

เห็นดว้ย 283,482,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่4. พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 32 และ 33 ( รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาจดัสรร
ก 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 านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้
ของบริษทัฯ ปรากฏวา่บริษทัฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 76.00 ลา้นบาท มีขาดทุน
สะสมยกมา จ านวน 111.65 ลา้นบาท  
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 
และส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสัญญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้
บริษทัฯงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เน่ืองจากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสม 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 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 
 

             ส าหรับการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายนั้น ณ.วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 81,640,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 
ของทุนจดทะเบียนจ านวน 822,683,573 บาท 
 

 ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม -  
 
              เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงิน
ปันผลตามท่ีเสนอ โดยการลงมติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 

 
มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติ อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ตามที ่
  คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี ้
 

เห็นดว้ย 283,379,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9612 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 109,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0388 

 
วาระที ่ 5. พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ คุณเสริมศกัด์ิ จารุมนสั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลเป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
 

คุณเสริมศักดิ์  จารุมนัส  รายงานต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
   ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั เด็ม

โก ้จ  ากดั (มหาชน)  ขอ้ 19 ซ่ึงปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 5 หนา้ 40-41 ในเอกสารเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบั
ฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อก
ตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้  ( รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎในเอกสาร
เชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561 ของบริษทัฯ มี 4 คน 
ไดแ้ก่ 

1)  นายวทิยา  คชรักษ ์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 
    องคก์ร 
3)  นายไมตรี  ลกัษณโกเศศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
    ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
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4)  นางสุทธารักษ ์ ปัญญา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
ลงทุน 

 
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้จัดให้มีกระบวนการเสนอช่ือ

กรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 
1.  รับทราบช่ือกรรมการผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งจาก 
     กรรมการเก่าและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้คดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่ง 
     กรรมการ 
2.  พิจารณาคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมจากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ โดยผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งจะ 
     เป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี กม. ก าหนด เพื่อเสนอ 
     ต่อผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดพ้ิจารณาการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการขา้งตน้แลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 1)
นายวิทยา  คชรักษ ์  2) นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 คน คือ   3) นายปริญช์  ผลนิ
วาศ และ  4) นายปัญญ์  เกษมทรัพย ์เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนายไมตรี ลกัษณโกเศศ และนางสุทธารักษ ์
ปัญญา ตามล าดบั 

  คณะกรรมการ (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและพิจารณาในวาระน้ี) 
พิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล วา่ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้สมควรเลือกตั้งกรรมการเดิมท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี 2561 จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ นายวทิยา  
คชรักษ ์(กรรมการอิสระ) และนายสงวน ตงัเดชะหิรัญ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และ
สมควรเลือกตั้งกรรมการใหม่จ  านวน 2 คน คือ นายปริญช์ ผลนิวาศ (กรรมการอิสระ) และนายปัญญ ์เกษม
ทรัพย ์(กรรมการอิสระ) เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ลกัษณโกเศศ และนางสุทธารักษ ์ปัญญา 
(ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ และออกตามวาระ) ตามล าดบั เน่ืองจากกรรมการเดิมทั้ง 2 คน รวมทั้งนายปริญช์  
ผลนิวาศ และนายปัญญ ์เกษมทรัพย ์เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มีประสบการณ์และมีความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์กบับริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั โดยสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 ทั้งน้ีขอ้มูลประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และขอ้มูลรายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นซ่ึงปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผู้ถือหุ้น  ขอใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ีออกจากท่ีประชุม และขอใหก้รรมการท่ี 
  ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งใหม่ในปีน้ีแสดงวสิัยทศัน์ 
 
คุณปัญญ์  เกษมทรัพย์  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแ้นะน าตวัต่อท่ี 
ประชุม ดงัน้ี จบการศึกษานิติศาสตร์บณัฑิตด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มี
ประสบการณ์การท างานเป็นท่ีปรึกษากฎหมายมากวา่ 20 ปี และไดรั้บการทาบทามจากบริษทั เด็มโก ้จ  ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีก าลงัขยายตวัในการรับงานในต่างประเทศ มีความซบัซ้อนมากข้ึนในเร่ืองสัญญา 
และบริษทัเห็นควรให้มีกรรมการท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นกฎหมาย เพื่อให้ค  าปรึกษา และแนะน าใน
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย จึงตอบรับในการเขา้มาเป็นกรรมการเพื่อสามารถให้
ค  าปรึกษาดา้นกฎหมาย หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลท่ีดียิง่ข้ึน 
 
คุณเสริมศักดิ์  จารุมนัส ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม เน่ืองจากคุณปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการท่ีได้รับการเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกท่านหน่ึง ติดภารกิจไม่สามารถเขา้มาร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้นในวนัน้ีได้ คุณปริญช์ ผลนิวาศ จบการศึกษาวิชาการบัญชี เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางด้านบญัชีมากว่า 35 ปี บริษทัจึงเชิญคุณปริญช์ ผลนิวาศ มาเป็นกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบแทนคุณสุทธารักษ ์ปัญญา  
 

เม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะใชว้ิธีเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อนเพื่อบนัทึก
คะแนนการลงมติจากนั้นจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัเสร็จส้ินการลง
มติวาระน้ี และการลงมติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
  ดังนี ้ 

1) นายวทิยา  คชรักษ์   กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
2)  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  กรรมการ  
และแต่งตั้ง 
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3) นายปริญช์ ผลนิวาศ เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4) นายปัญญ์ เกษมทรัพย์  เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี ้

 
 1)  นายวทิยา  คชรักษ ์  

เห็นดว้ย 283,566,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9877 
ไม่เห็นดว้ย 18,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 
งดออกเสียง 17,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0060 

  2)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 
เห็นดว้ย 283,569,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9877 
ไม่เห็นดว้ย 18,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 
งดออกเสียง 17,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0060 

 3)  นายปริญช์  ผลนิวาศ 
เห็นดว้ย 283,578,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9908 
ไม่เห็นดว้ย 18,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 
งดออกเสียง 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 

  4) นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
เห็นดว้ย 283,628,465 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9972 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 

 
วาระที ่6. พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

เลขานุการบริษทั ขอเรียนเชิญ คุณเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษทัภิบาล เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
หลกัการและเหตุผล 
 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ตามหลกัปฏิบติั 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้น
อนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
และจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้ นและระยะยาว และตาม
ข้อบังคบับริษัท ข้อ 29 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
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บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก าหนด ทั้งน้ี ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็น
คราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ดังนั้ น การมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส มีระดับและ
องคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ หลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร นอกจากจะ
ช่วยจูงใจ และรักษากรรมการท่ีคุณภาพตามท่ีตอ้งการให้อยูก่บับริษทัไวไ้ด ้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมี
ต่อบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงปัจจยั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ องคป์ระกอบและค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรม
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยใช้หลกัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมี
ความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีกับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย (Accountability and 
Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลกัษณะเทียบเคียงได้กบับริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั 

2. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมี
คุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความตั้งใจ 
ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิ
บาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

 
องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน  ประกอบดว้ย 
 1.1 เงินประจ าต าแหน่ง  (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งเพียง       
  ต าแหน่งเดียว 
 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ  (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะ
  ไดรั้บค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะท่ี
  ค่าตอบแทนสูงกวา่ 
2. ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง  (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่ เป็นผู ้บ ริหาร และ

กรรมการท่ี เป็นผู ้บ ริหารจะได้รับค่าเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ี เข้าประชุม คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

3.    ค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงิน 
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       รางวลัตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยให้ 
       คณะกรรมการพิจารณาจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่เกินอตัราท่ีก าหนดอนุมติั  
       และใหก้รรมการพิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินเปรียบเทียบกบัขอ้มูล 
       อุตสาหกรรมค่าตอบแทนตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนา้ 37 - 39 
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ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตัวเงินเปรียบเทยีบประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ต่อเดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม  

(Attendance Fees) 
(ต่อคร้ัง) 

 เงินประจ า
ต าแหน่งกรรมการ 
(Retaining Fees) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

(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 

คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงองคก์ร 
                      - 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 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพิ่มเติมคณะกรรมการจะ
ควบคุมค่าตอบแทนรวมใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน จ านวน 6,759,000 บาท ตามท่ีไดเ้สนอขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



Page 17 of 27 

 

สิทธิประโยชน์อืน่ 
นอกจากค่าตอบแทนขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บสวสัดิการ

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั เช่นค่าตรวจสุขภาพประจ าปี คนละไม่เกิน 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่า
พาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการเขา้เป็นสมาชิกสัมนาหลกัสูตรต่างๆ ของ
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป 
และจนกวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทยีบ 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนปี 
2559 

ค่าตอบแทนปี 
2560 

ค่าตอบแทนปี 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 และ
บรรษทัภิบาล 

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 ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ 
(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) มี
หลกัเกณฑ ์3 ขอ้ ดงัน้ี 
      1.  เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 

2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีของ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ  

2.1 หกัดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 
2.2 หกัดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
2.3 หกัดว้ย รายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
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  3. วธีิการคิดค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการหลงัจากค านวณ 
         ยอดรวมเงินรางวลักรรมการทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2  แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
         ก าหนดหลกัเกณฑพ์ิจารณาจดัสรร ก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่ 
         เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายกนัเอง 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีองคป์ระกอบค่าตอบแทน
กรรมการท่ีเป็นธรรมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม กบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) 
และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีกับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย   (Accountability and 
Responsibility) รวมทั้ งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาด
ใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้
ความสามารถให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัไดเ้ป็น
อยา่งดี รวมถึงแนวโนม้ภาวะธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎในเอกสารเชิญ
ประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนา้ 37-39) 

ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปีก่อน 
ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี  2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท  ตามท่ีเสนอ 

 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม - 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน  6,759,000 บาท ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2561  จ านวน 

  เงินไม่เกนิ 6,759,000 บาท  ให้มีผลตั้งแต่วันทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
  เป็นต้นไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยคะแนน 
  เกนิสองในสาม ดังต่อไปนี ้
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เห็นดว้ย 283,608,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9901 
ไม่เห็นดว้ย 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
งดออกเสียง 23,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084 

 
วาระที ่7.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และก าหนดจ านวน 

    เงินค่าสอบบัญชีประจ าปี  2561 
เลขานุการบริษทัเรียนเชิญคุณวทิยา  คชรักษ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการ 

ประชุมในวาระน้ี 
 
คุณวิทยา คชรักษ์  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 33 ก าหนดวา่ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั
ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 โดยค านึงถึงความ
น่าเช่ือถือ ความสามารถในการใหบ้ริการ การใหค้  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังาน
สอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
            เลขที ่

จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้ 
บริษัทฯ 

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

 
 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงิน
รวม ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสั
ตรี จ  ากัด บริษัทเด็มโก้ เพาเวอร์ จ  ากัด  บริษัทไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ  ากัด บริษทั ไทคอน เด็มโก ้
เพาเวอร์ 11 จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั  บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 
17 จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่อยา่งใด 
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คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษทัประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท เท่ากบัปี 2560 ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบ
บญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

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 

ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 
นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ี

พกั ในการไปตรวจสอบของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อม
กบัค่าสอบบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือ
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี นอกจากน้ีการพิจารณาดงักล่าวไดผ้า่นการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2561  มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

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

แห่งบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ  จ  ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท  

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม - 

 
             เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุม พิจารณา แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงวด
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี  2561  เป็นจ านวนเงิน 
1,800,000 บาท ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
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มติทีป่ระชุม มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 จากบริษัทส านักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ  
 ได้แก่ น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4687 และนางจินตนา  
 เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5131 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ 
 บัญชีปี 2561 ไม่เกนิ 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้ 
 

เห็นดว้ย 283,641,845 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 

 
 
วาระที ่8   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนงัสือ

เชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการอธิบายแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใน
อนาคตใหท้่านผูถื้อหุ้นทราบ โดยในวาระน้ีจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 
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คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

Projects Backlog(Separate financial statements) 

 Until 21  February  2018 of amount 4,304.78 MB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2016 - 2036 of 

amount MTHB 607,250 
 
 

Year 2017 Year 2019
Project value Amount Project value Project value

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

Electrical Engineering Work 2,537.42 76 3,228.67 671.65

Signaling work 30.66 2 188.86 -

Hardware sale 297.68 - - -

Subtotal 2,865.76 78 3,417.53 671.65

Renewable Energy 779.91 4 196.39 19.21

Subtotal 779.91 4 196.39 19.21

Grand total 3,645.67 82 3,613.92 690.86

BACKLOG  PROJECT
Year 2018

Project Type
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KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE 
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  
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แผนการด าเนินงานปี 2561 ในดา้นการลงทุนบริษทัจะชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ไวก่้อน เน่ืองจากมี
รายการพิเศษการปรับปรุงเสากงัหนัลม 
ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัมี Backlog 4,304.78 ลา้นบาท จะปิดงานในปี 2561 ประมาณ 3,600 ลา้น
บาท คิดเป็น 70-80% คงเหลือประมาณ 690 ลา้นบาท จะปิดโครงการในปี 2562 
บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใหเ้ป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กส าหรับสายส่งไฟฟ้า
ทุกระดบัแรงดนั ถึงระดบั 500 เคว ี ในดา้นการเป็นผูรั้บเหมา บริษทัจะมีคุณสมบติัในการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าขนาด 500 เคว ีไดภ้ายในส้ินปี 
แผนอุตสาหกรรมด้านงานรับเหมา 
1.  งานพลงังานหมุนเวยีน จากข่าวกระทรวงพลงังานงดการรับซ้ือพลงังานหมุนเวยีนทุกประเภทระยะเวลา 
5 ปี จะมีผลกระทบต่อ PPA ใหม่ ซ่ึงบริษทัไม่มี PPA ใหม่ และไม่ไดเ้นน้ไปท่ีงานพลงังานไบโอแมส ไบโอ
แก๊ส จึงไม่มีผลกระทบ บริษทัเนน้งานพลงังานหมุนเวยีนโซลารู้ฟทอ้ป ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
ดงักล่าว บริษทัยงัสามารถด าเนินงานในงานดงักล่าวต่อใปในปี 2561 - 2562 
2.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ปี 2015 - 2022 จะ มีงานปรับปรุงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานระบบสายส่งเก่า
มูลค่าประมาณ 63,200 ลา้นบาท  และงานก่อสร้างระบบสายส่งใหม่ ประมาณ 63,200 ลา้นบาท โดยบริษทั
จะเขา้ประมูลงานประมาณ 10,000 ลา้นบาท ต่อปี 
3.  การไฟฟ้านครหลวง ปี 2016 – 2026 จะมีงานระบบไฟฟ้าใตดิ้นประมาณ 48,717 ลา้นบาท บริษทัไม่ได้
เขา้ประมูลงาน เน่ืองจากตอ้งร่วมลงทุนกบัผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ โดยบริษทัจะเขา้ประมูลงานมูลค่างาน
ประมาณ 100 - 200 ลา้นบาท 
4.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจะยืน่เสนอราคาแต่ละปี ประมาณ 7,000 ลา้นบาท นอกจากน้ีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีโครงการน าระบบไฟฟ้าสายอากาศลงดินในแต่ละเมืองทัว่ประเทศ โดยเร่ิมตน้จากเมืองใหญ่
ก่อน มีงบประมาณ 11,000 ลา้นบาท เฉล่ียต่อปี  2,750 ลา้นบาท  
5. งานสายไฟเบอร์ออฟติกขนานกบัท่อก๊าซและท่อน ้ามนัในโครงการของ ปตท. ท่ีผา่นมาบริษทัปิดงานแลว้ 
200 ลา้นบาท ขณะน้ีมี Backlog  200 ลา้นบาท คืบหนา้งานก่อสร้าง 30%   ปี 2561 - 2562 มีงานประมูลใหม่ 
1,200 ลา้นบาท คือ งานท่อเส้นท่ี 5 ระยอง - แก่งคอย และงานราชบุรี 
5. งานต่างประเทศ 
5.1  บริษทัมีงานโครงการสัมปทานน ้าประปาหลวงพระบาง ซ่ึงด าเนินการจ่ายน ้าประปาแลว้เดือน
กรกฎาคม 2560 และมีงาน SPP ขนาดเล็ก โครงการน ้าช้ีมูลค่างาน 40 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายไฟในไตรมาสท่ี  
2 – 3  ปี 2561 
5.2  งานในประเทศเมียนม่า บริษทัเขา้ไปรับงานในประเทศเมียนม่าเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด  โดยงาน
แรกเป็นโครงการงานทวายมูลค่า  90 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไฟแลว้ งานท่ีสองคืองานเมียนมยงิยา  มูลค่างาน 
200 ลา้นบาท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง แลว้เสร็จจ่ายไฟแลว้ ขณะน้ีบริษทัก าลงัเสนอราคางานสร้าง
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สถานีไฟฟ้ามูลค่างานประมาณ 350 ลา้นบาท Owner อยูร่ะหวา่งการพิจารณาผูรั้บเหมา EPC ต่อไปจะ
พิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
6. งานปรับปรุงฐานกงัหนัลม บริษทัปรับปรุงแลว้เสร็จ 55 ฐาน เหลือ 26 ฐาน โดยปีท่ีผา่นมามีประเด็นเร่ือง 
สปก. ซ่ึงเคลียร์จบในเดือนกรกฎาคม หลงัจากนั้นบริษทัไดมี้การพิจารณาร่วมกนักบั Owner ถึงแผนการเขา้
ปรับปรุงฐานท่ีเหลือ 26 ฐาน ซ่ึงจะหลีกเล่ียงการเขา้ซ่อมในไตรมาสท่ี 4 และไตรมาสท่ี 1 เน่ืองจากมีกระแส
ลมแรง บริษทัคาดวา่จะเขา้ปรับปรุงในไตรมาส 2 ของปี 2561 และใชเ้วลาในการปรับปรุงประมาณ 4-5 
เดือน จึงจะแลว้เสร็จ 
 
ผู้ถือหุ้น 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมฐาน เป็นความรับผิดชอบของใครของบริษทัหรือ Consult และคิดวา่ค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดจะมีมูลค่าเท่าใด 
 
คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ่้าย ส่วนสาเหตุท่ีแทจ้ริงจากการออกแบบ อยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูล 
พิจารณาเร่ืองค่าใชจ่้าย ทบทวนรายละเอียดการออกแบบ ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทับนัทึกบญัชีไวไ้ม่รวม Loss of 
Production ส าหรับการปรับปรุงฐานท่ีเหลือ 26 ฐาน ประมาณ 1,400 ลา้นบาท 
 
ผู้ถือหุ้น  

 คาดวา่จะมี Loss of Production เทา่ใดในส่วนท่ีเหลือ มีค่าปรับหรือไม่ 
 
คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

ไม่มีค่าปรับ ในส่วนของ Loss of Production ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได ้ เน่ืองจากกระแสลมแต่ละ
ช่วงเวลาไม่แน่นอน จึงไม่สามารถบนัทึกบญัชีไวก่้อน จ านวนเงินค่าใชจ่้าย 1,400 ลา้นบาท ท่ีบนัทึกบญัชีไว ้
จะเหลือใชใ้นการปรับปรุงฐานท่ีเหลือ 26 ฐาน อีกจ านวน 150 ลา้นบาท 
 
ผู้ถือหุ้น   

จากตวัเลขในงบการเงิน งบก าไรขาดทุน มีการบนัทึกรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาสัมปทาน ซ่ึง
ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และปี 2561 จะมีรายไดแ้ละตน้ทุนเขา้มาใช่หรือไม่ 
 
คุณไพฑูรย์  ก าชัย 

ใช่ 
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ผู้ถือหุ้น 
 เงินปันผลท่ีไดรั้บมาในงบการเงินเด่ียว 270 ลา้นบาท ไดรั้บจาก Aeolus ใช่หรือไม่ ส่วนเขา 
คอ้ไดรั้บเงินปันผลมาหรือยงั 
 
คุณไพฑูรย์  ก าชัย 

เงินปันผลประมาณ 270 ลา้นบาท ไดรั้บจาก Aeolus ส่วนเขาคอ้ยงัไม่ไดจ่้ายเงินปันผล เน่ืองจากเพิ่ง
เร่ิมด าเนินการ ประกอบกบัเขาคอ้กูย้มืเงินจากธนาคารกรุงเทพ และมีเง่ือนไขการกูย้มืเงินท่ีเขาคอ้ตอ้งส ารอง
เงินเพื่อช าระดอกเบ้ีย 12 เดือน เงินตน้ 2 งวด ขณะน้ีกระแสเงินสดส ารองยงัไม่เพียงพอท่ีจะปันผล 

 
ผูถ้ือหุ้น  

กรณีท่ีเขาคอ้กูเ้งินอยูใ่น Feasibility ของเด็มโกห้รือไม่ 
 
คุณไพฑูรย์  ก าชัย 

รายละเอียดและเง่ือนไขการกูเ้งินน้ีไม่อยูใ่น Feasibility เน่ืองจากขณะนั้นการลงทุนในเขาคอ้ยงัไม่
มีการกูย้มืเงินจากธนาคาร และเป็นเง่ือนไขท่ีเขาคอ้ไดเ้ซ็นสัญญากบัธนาคารกรุงเทพ เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ 
 
ผู้ถือหุ้น   

คาดวา่จะไดปั้นผลจากเขาคอ้เม่ือใด 
 
คุณไพฑูรย์  ก าชัย 

ในปี 2562 บริษทัตอ้งทบทวนรายละเอียดกบับริษทั เขาคอ้ วนิด ์ ฯ เน่ืองจากปีท่ีผา่นมากระแสลม
ส าหรับผลิตไฟฟ้าท่ีเขาคอ้ drop ลงประมาณ 10% และอตัราการรับซ้ือไฟในเร่ือง FT ท่ีปรับตวัลดลง ท าให้
กระแสเงินสดของเขาคอ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
ผู้ถือหุ้น 

ถา้ยงัไม่ไดเ้งินปันผลจากเขาคอ้ แต่ก าไรทางบญัชีมีหรือยงั 
 
คุณไพฑูรย์  ก าชัย  

ยงัไม่มีการบนัทึก เพราะบริษทัถือหุน้เขาคอ้ 14% เป็น Minority 
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ผู้ถือหุ้น 
เขาคอ้ยงัไม่ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินสดใช่หรือไม่ 

คุณไพฑูรย์ ก าชัย 
ยงัไม่ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินสด 

ผู้ถือหุ้น 
PPA ของ ห้วยบง 2, 3 และเขาคอ้ สัญญาก่ีปี adder ก่ีปี 

คุณไพฑูรย์  ก าชัย 
PPA เป็นประเภท Nonfirm ไดรั้บ Adder 10 ปี ตามสัญญา PPA จะมีอาย ุ5 ปี แต่การต่อสัญญาจะ

กระท าเป็นรอบไป การขอต่อสัญญาจะสามารถเสนอไดโ้ดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน และประกาศปิดประชุม 
เม่ือเวลา 15.39 น. 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม 
  (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

ลงช่ือ ผูบ้นัทึกการประชุม 

         (นายไพฑูรย ์ ก าชยั) 


