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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 ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
 3. รายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการแตง่ตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  

    และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลประกอบการด าเนินงานปี 2561 
 5. นิยามกรรมการอิสระ / ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉนัทะ 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
                                8. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561  

     และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  ประจ าปี 2561 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้  

 
คณะกรรมการ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562   

เวลา 14.00 น.  ณ ห้องเจา้พระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค  ตั้งอยู่เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400   ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวำระที ่1. พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษำยน 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2561 และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฏหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้  และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี (รายละเอียด
ปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ไดมี้การ
บนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

กำรลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2561  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร :   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
 
กำรลงมต ิ :  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

 
ระเบียบวำระที ่3. พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  2561 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54   ซ่ึง
ก าหนดให้บริษทัตอ้งจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ปรากฎตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2  ซ่ึงสรุปสาระท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

 
รำยกำร งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

สินทรัพยร์วม                                          (ลา้นบาท) 5,649.42 5,906.88 
หน้ีสินรวม                                              (ลา้นบาท) 2,684.59 2,716.09 
ส่วนของผูถื้อหุน้                                    (ลา้นบาท) 2,964.83 3,190.80 
รายไดร้วม                                              (ลา้นบาท) 3,974.82 4,151.37 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ                               (ลา้นบาท) 177.22 145.55 
ก าไรต่อหุน้                                            (บาท) 0.24 0.20 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2561 ซ่ึง

ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซีแอนด์เอ จ ากดัแลว้ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทั เสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

กำรลงมติ  :  วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่4. พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผล และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33 

(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั ปรากฏวา่บริษทัมี
ผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 177,217,031.93 บาท มีก าไรสะสมยกมา จ านวน 67,868,859.81 บาท 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อบละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองตามกฎหมาย 
และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติให้บริษทัจดัสรรก าไรเพ่ือส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 627,680.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เม่ือรวมก าไรท่ีจัดสรรไวก่้อนหน้าจ านวน 
81,640,676.87 บาทจะเป็นก าไรสะสมท่ีจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 82,268,357.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนจ านวน 822,683,573 บาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค)์  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,517,212.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
  

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
รำยกำร งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 2H’2558 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 177.22 76.00 (251.15) (561.35) 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.34 730.34 730.34 730.33 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.05 งดจ่าย งดจ่าย งดจ่าย 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 36.52 0.00 0.00 0.00 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 20.60 NA NA NA 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561ใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 36,517,212.55 บำท หรือเท่ากบัร้อยละ 20.60   ของก าไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษทัในปีบญัชี 
2561 โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ไม่เป็นไปตามนโยบายเน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งส ารองกระแสเงินสดเพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงานและขยายธุรกิจ 

 
ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
 

กำรลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่ 5. พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19 

(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 
 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562 ของบริษทั มี 4 คนไดแ้ก่ 
1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล,  
    กรรมการลงทุน 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล :  การสรรหากรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ โดยท่ีกรรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี จึงตอ้งพิจารณาสรรหา
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงตามวาระ โดยคณะกรรมการฯ ไดก้ าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการสรรหา ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้
คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้จะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณากลัน่กรองวา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ เสนอช่ือกรรมการทดแทน

ต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1.    สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านงของกรรมการแต่ละคนท่ีอยูใ่น

เกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณากลัน่กรองวา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้

ถือหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้บงัคบัของบริษทั  และกฎบตัรคณะกรรมการ ตลอดจนการสอบทานคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษทั 
ดว้ย 
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ร่วมกนัพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัต่อไปน้ี 

1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล,  
    กรรมการลงทุน 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

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

หุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้นๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บเสนอช่ือล าดบัท่ี 2  มีคุณสมบติั
ความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนฯ วา่กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
เห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ดงัน้ี 

1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล,  
    กรรมการลงทุน 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
กำรลงมติ  : วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
 
ระเบียบวำระที ่6. พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562  และเงนิรำงวลักรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน  
               ประจ ำปี 2561   
  

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

นโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและยะยาว 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หลกัเกณฑ์ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก่  
 ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี  (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) 
 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุ้น 

แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไป จนท าใหเ้กิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสั้น 
 ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกนัความรับผิดของกรรมการ การประกนัชีวิตกลุ่ม 

เป็นตน้) 
3. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้ จึงควรไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะคณะกรรมการบริษทัเท่านั้น 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 และพิจารณาเงินรางวลักรรมการตามผลด าเนินงานของบริษทั 

ประจ าปี 2561โดยคณะกรรมการไดเ้ห็นชอบกบันโยบาย และหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

และการก าหนดหลกัเกณฑ์เงินรางวลักรรมการ ให้อยูท่ี่ระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมีการพิจารณา

ทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) ส าหรับ

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนประจ า ประกอบดว้ย  

1.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees)  กรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว 
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทน 
      ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่  

2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมทุก
คร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
ค่ำตอบแทนประจ ำ และเบีย้ประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2561 และปี 2562 (ปีเสนอ) 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(บำท/คน/เดอืน) 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
ลงทุน 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เส่ียงองค์กร 

คณะกรรมกำร
สรรหำ

ค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล 

คณะกรรมกำร
บริหำร 
(*) 

ประธำน 80,000 28,000 25,000 25,000 25,000 25,000* 
กรรมกำร 30,000 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000* 
เบีย้ประชุม/คร้ัง 3,000 บาท 
หมายเหตุ  * : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเฉพาะผูท่ี้ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและเบีย้ประชุมคณะกรรมกำร เปรียบเทยีบ ปี 2560 - 2561 และ ปี 2562 (น ำเสนอ) 

คณะกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร เบีย้ประชุม ค่ำตอบแทนรวม 

2560 2561 
2562 
(เสนอ) 

2560 2561 
2562 
(เสนอ) 

2560 2561 
2562 
(เสนอ) 

 คณะกรรมการบริษทั 3,036,000 3,960,000 4,200,000 - 240,000 300,000 3,036,000 4,380,000 4,500,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 830,000 600,000 612,000 80,000 108,000 72,000 910,000 708,000 684,000 
คณะกรรมการลงทุน - 540,000 540,000 - 84,000 72,000 - 624,000 612,000 
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงองคก์ร 

579,000 540,000 240,000 75,000 75,000 54,000 654,000 615,000 294,000 

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

315,000 300,000 540,000 45,000 60,000 72,000 360,000 360,000 612,000 

คณะกรรมการบริหาร 992,000 72,000 - 160,000 - - 1,152,000 72,000 - 
รวม 5,752,000 6,012,000 6,132,000 360,000 567,000 570,000 6,112,000 6,759,000 6,702,000 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยูภ่ายในวงเงิน
ไม่เกิน 6,702,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากค่าตอบแทนขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยงัไดรั้บค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีคนละ 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000  บาท
ต่อเดือน การประกนัชีวิตกลุ่ม การประกนัความรับผิดของกรรมการ ค่าจ่ายในการเขา้เป็นสมาชิก สัมมนาหลกัสูตรต่างๆ ของ IOD และ
สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไป และจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 
3. เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมอนุมติั 
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ   (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ทุกคร้ัง) 

3.1 เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
3.2 เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะ  กิจการ โดย  
      ตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ 

- หกัดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 
- หกัดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
- หกัดว้ย รายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

3.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล พิจารณาเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัรา    
      ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของหลกัเกณฑข์า้งตน้ (ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2561 ไดอ้นุมติัใหมี้ผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561) เป็น 
      จ านวนเงิน 1,730,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยเสนอให ้
      กรรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาลวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562 และค่าตอบแทน
เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีรูปแบบและองคป์ระกอบค่าตอบแทนท่ี
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เป็นธรรม อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหลกัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้ งอยู่ในลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงความ
เหมาะสมของแนวโนม้ทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้น
ต่างๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 
บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 1,730,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

 
กำรลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที ่7. พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 และก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  

2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 33 

ก าหนดวา่ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2562 โดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้ค  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั รวมถึงการ
รับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังาน
สอบบญัชี ซี แอนด ์เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
 

 
รำยช่ือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่ จ ำนวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัทฯ 

1. น.ส.จินตนา   มหาวนิช  4687  8 ปี  (2553-2556,2558-2561) 
2. นางจินตนา    เตชะมนตรีกลุ 
3.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ 

5131 
10305 

1 ปี (2557) 
             - 
 

 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง  มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษทัประจ าปี 2562 
ส าหรับผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากัด บริษทัเด็มโก ้

เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั บริษทั 
เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จ ากัด  บริษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ ากัด บริษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
เดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่อยา่ง
ใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจ าปี 
2562 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
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รำยกำร 
จ ำนวนเงนิ 

ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 ปี 2560 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  1,000,000   900,000   900,000  
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส  900,000   900,000   900,000  
รวม  1,900,000   1,800,000  1,800,000 

ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 
นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ในการไปตรวจสอบของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 
 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit Service) ใหบ้ริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั ในเร่ือง ค่าเบ้ียเล้ียงและค่า
ยานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 0.317  ลา้นบาท ในปี 2561 จ านวนเงินรวม 0.400 ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่มี
ค่าบริการอ่ืน 
  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัใหแ้ตง่ตั้ง 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687     
 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131  
 3.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305 

แห่งบริษัทส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ  จ ากัด ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

กำรลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวำระที ่8  พจิำรณำแก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 25 : กำรประชุมกรรมกำร และ ข้อ 32 : กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 และขอ้ 32 เป็นดงัน้ี 

 
ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อเสนอขอแก้ไข 

ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อย
สาม (3) เดือนต่อคร้ัง  
             ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการ ห รือผู ้ซ่ึ งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงักรรมการ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม หนังสือนัดประชุม
จะตอ้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการ
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ข้อ 25 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อ
คร้ัง 

        ประธานกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจสั่งใหมี้การเรียกประชุมโดยส่งหนงัสือ
นดัประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7)วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัด
ประชุมจะกระท าโดยวธีิอ่ืนหรือจะก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
         กรรมการตั้ งแต่สอง (2) คน ข้ึนไป  อาจร้องขอให้ เรียกประชุม
คณะกรรมการก็ได ้ในกรณีน้ีใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัและนดัประชุม
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ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 
และก าหนดนดัวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
          ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป ร้อง
ขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนันัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันับ
แต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น 
 

ภายในสิบส่ี (14)วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอหรือนดัประชุมตามวนัท่ีมีค  า
ร้องขอนั้นให้ประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยสถานท่ีประชุมคณะกรรมการอาจเป็นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือสถานท่ีอ่ืนใดก็ได ้
         หากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้และในการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ ที
เก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 
         อ น่ึ งในการส่ งหนั ง สื อนั ดป ระ ชุมกรรมการ  อ าจ ส่ งผ่ าน ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายก าหนด” 
 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
อย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ค ร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้
เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดังกล่าวให้
กระท าภายในส่ี (4) เดือน ภายหลังการส้ินสุดรอบปี
ทางการบัญชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ 
ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 
          คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้
สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  
        หรือเม่ือผูถื้อหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือจ านวนผู ้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่
น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้ งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนังสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ โดยใน
หนังสือร้องขอจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใด 
ไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมภายในหน่ึง 
(1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 
 

ข้อ32  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญั
ประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทั การ
ประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 
เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ได ้แต่
ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้ประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 

 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :  เห็นสมควรน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ตาม 
   รายละเอียดขา้งตน้ 
 
กำรลงมต ิ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บ 
       มอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ระเบียบวำระที ่9.  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
บริษทัขอเรียนวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 26 

มีนาคม 2562  

ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นสะดวกและรวดเร็วโปรดน าเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุม  ถา้หากผูถื้อ
หุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงมีประวติัตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  หรือบุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี และส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบตาม  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9  มาท่ีบริษทั เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต าบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000 ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 หรือน าหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบดงักล่าว มอบต่อประธานท่ีประชุมหรือผู ้
ท่ีประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ฉบบัน้ี พร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ยและแบบฟอร์มหนงัสือมอบ

ฉันทะไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั www.demco.co.th ในหัวขอ้ นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือหากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการจะติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น สามารถติดต่อไดท่ี้นายไพฑูรย ์ก าชัย หรือนางสาววรรณฤดี สุวพนัธ์ หรือนางสาว
อรวรรณ  ศิริวงศ ์โทรศพัทห์มายเลข 02-9595811 ต่อ 2116, 2250 และ 1230 ตามล าดบั 

 
จึงเรียนเชิญผูถื้อหุน้ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 
    ขอแสดงความนบัถือ 

                          
                        นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ 

     ประธานกรรมการบริษทั 

http://www.demco.co.th/
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 27  เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ เจา้พระยาบอลรูม  ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนน
รัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีนางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ์   ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิด
การประชุม  และแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 76 ราย  เป็นจ านวนหุ้น 154,227,515 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุ้นมาเขา้ร่วมประชุม จ านวน 75 ราย เป็นจ านวนหุ้น 125,659,153 หุ้น รวมเป็น 151 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้ งหมด 279,886,668  หุ้น คิด
เป็นร้อยละ  38.3226  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  730,344,251 หุ้นครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ก่อน
การพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ กล่าวแนะน 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 และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

 และบรรษทัภิบาล 
              9.  นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความ  

    เส่ียงองคก์ร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 10. นายไพฑูรย ์   ก าชยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

   กรรมการลงทุน รองกรรมการผูจ้ดัการสายสนบัสนุนธุรกิจ 
   และโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และเลขานุการบริษทั 

           

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 



Page 13 of 62 

 

 และแนะน ากรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งใหม่ คือ 
           1.  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  

นอกจากน้ีประธานฯ  ไดแ้นะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. นางสาวปวณีา  โวหาร     อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

               2. นายสุรพล  อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 
3. นางสาวจินตนา     มหาวนิช           ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
4.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ    ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
5.  นางสาวสุวมิล   ทองพฒุ     ผูช่้วยผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 

 หลงัจากนั้นประธานแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทั  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยา่งใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2) ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการ
ลงมติของผูถื้อหุน้  

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงจาก
การลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม  

(4) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯจะขานจ านวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะแสดงผลทางจอภาพ   
(5) ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะยื่นบตัร

ลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหบ้ริษทัน ามาบนัทึกการลงมตินบัคะแนน ในระหวา่งการประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉันทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลงัจากท่ีประธานฯอนุญาตแลว้ให้แจง้ช่ือ-นามสกุล 
ระบุวา่มีสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือบริษทัจะไดบ้นัทึกในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

           ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง แลว้น ามาหักออกจาก
จ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะบนัทึกผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ยกเวน้วาระท่ี  5  การแต่งตั้งกรรมการ
จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคน 

 
หลงัจากเลขานุการบริษทั  ช้ีแจงวธีิการลงคะแนนแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามวิธีการลงคะแนน เม่ือไม่มีผู ้
ซกัถาม  ประธานฯ แจง้ให ้เลขานุการบริษทั  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี                                  

 
วำระที ่1.  เร่ือง พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 26 เมษำยน  2560 
    การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จัดข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 2560   บริษทัฯได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชต์
ของบริษทัแลว้รวมถึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
1 

ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและซกัถาม 
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- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม – 
 

                    เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม     
   

มตทิีป่ระชุม  :  ทีป่ระชุมมมีตรัิบรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่26 เมษำยน 2560 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

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

 
วำระที ่2. เร่ืองรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนปี 2560  

เลขานุการบริษทั   เรียนเชิญนายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานปี 
2560 ต่อท่ีประชุม 
นำยพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  รายงานตอ่ท่ีประชุมดงัน้ี 

ปี 2560 รายไดร้วมของบริษทัปรับตวัลดลงร้อยละ 40 จาก 7,433.45 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 4,480.60 ลา้นบาทแต่ก าไรสุทธิ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 140 จากขาดทุน 158.85 ลา้นบาทเป็นก าไร 64.04 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก อตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียของงานในปี 2560 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 6 % เป็น 11 %  ซ่ึงผลการด าเนินงาน แยกตามลกัษณะของธุรกิจ ดงัน้ี 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : งบกำรเงนิรวม 

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 าหน่ายเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2560 มียอดรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 จาก 499.68 ลา้นบาท เป็น 700.24 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัขยายตลาดการจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ไปสู่กลุ่มผูรั้บเหมางานสายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. โครงการฮอด-แม่เสรียง รวมถึงไดรั้บ
ค าสัง่ซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากผูป้ระกอบการ SPP ส าหรับงานผลิตจ าหน่ายเสาโครงเหลก็น่าจะมีโอกาสขยายตวัเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจาก บริษทัไดรั้บการอนุมติัจาก กฟผ. ใหเ้ป็นผูจ้  าหน่ายเสาโครงเหลก็ส าหรับสายส่งไฟฟ้าระดบัแรงดนั 500 เคว ีซ่ึงเป็นแรงดนัสูงสุด
ในระบบไฟฟ้าในประเทศไทย  
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 ธุรกิจงานบริการ ในปี 2560 มีรายไดล้ดลงจาก 6,867.26 ลา้นบาท เป็น 3,726.68  ลา้นบาท  เป็นผลมาจาก    
                             การลดลงของรายไดโ้ครงการพลงังานทดแทน    เน่ืองจาก 

- บริษทัส่งมอบงานโครงการพลงังานทดแทนขนาดใหญ่ ในปี 2559 
- การลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เปล่ียนจาก โครงการพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็น โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะและ 

ชีวมวล รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภท Hybrid ท าใหภ้าครัฐเสียเวลาในการก าหนดระเบียบรับซ้ือและการขออนุญาต  ท าใหก้ารลงทุน
โครงการพลงังานทดแทนขาดช่วง 
 

ธุรกิจดา้นการลงทุน  ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
Wind farm :  57.9  mw 
 

 ถือหุน้ 15%  โครงการพลงังานลม หว้ยบง 2,3 ( 180 mw ) จ่ายไฟฟ้าปี 2556  
               โดยการถือหุน้  25%  ใน อีโอลสั 
   

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

 ถือหุน้ 3.9%  โครงการพลงังานลม 8 โครงการ  (  576  mw) จ่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2562 
  จ านวน 3 โครงการ อยูร่ะหวา่งการพฒันา 5 โครงการ 

Solar farm :  3.0 mw 
 

 ถือหุน้ 100%     โครงการโซล่ารูฟ 1 mw จ่ายไฟฟ้า   ไตรมาส 2 ปี 2558 
 

 ถือหุน้ 45.7%    โครงการโซล่าฟาร์ม 3 mw จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส  4 ปี 2557 
 

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

ส าหรับผลการด าเนินงานโดยละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยสามารถดูไดจ้ากงบการเงินท่ีไดน้ าส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ใน
หมายเหตปุระกอบงบขอ้ 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 คาดวา่จะเร่ิมไดภ้ายในไตรมาส 2/2561 
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*     บริษทั บนัทึกค่าใชจ่้าย เป็นรายการพิเศษ รวม 1,465.39 ลา้นบาท ใชจ่้ายเงินไปแลว้ 1,314.51  ลา้นบาท ผลต่างเป็นประมาณ
การท่ีบนัทึกบญัชีแลว้ 150.88 ลา้นบาท 

ส าหรับการด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) บริษทัไดรั้บการรับรองแลว้เม่ือ 22 เมษายน 2559 และในปี 2560 

บริษทัจดัสมัมนาเร่ือง“ธรรมาภิบาลต่อตา้นคอร์รัปชัน่” ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานโดยมีคุณสุวชิญ  โรจนวานิช ผูอ้  านวยการ

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั  เป็นวทิยากร 

              เม่ือช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
ผู้ถือหุ้น 
 สอบถามความคืบหนา้งานน ้ าประปาหลวงพระบาง 
 
นำยพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
 โครงการสมัปทานน ้ าประปาแขวงหลวงพระบาง ไดมี้การจ่ายน ้ าแลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ซ่ึงขณะน้ียงัจ่ายไดไ้ม่เตม็ปี 
ช่วงแรกจ่ายไดป้ระมาณ 3,000 ลบ.ม/วนั ปัจจุบนัจ่ายน ้ าไดป้ระมาณ 8,000-9,000 ลบ.ม/วนั ช่วงแรกเป็นการปรับแรงดนัของน ้ าประปาให้
สอดคลอ้งกบัโครงข่ายของการประปาหลวงพระบางท่ีมีอยูเ่ดิม 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่   เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
ในปีท่ีผา่นมา จึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบไม่มีการลงคะแนน จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ มีมติรับทราบรายงานและพิจารณาวาระท่ี 3 ตอ่ไป 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 
 
วำระที ่3. พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  
54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั 
            บริษทัไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ ตามรายงานประจ าปี 2560 ท่ีไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มูลงบก าไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการด าเนินงานปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษทัใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทราบดงัน้ี                
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ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั  
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                                            (บาท) 0.10 0.09 

 
 ตำรำงที ่1   งบก ำไรขำดทุนฯ ( งบกำรเงนิรวม ) 

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 
 
ตำรำงที ่2  งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  ( งบกำรเงนิรวม ) 

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 และลูกหน้ี
การคา้ ซ่ึงบริษทัไดใ้ชเ้งินดงักล่าวช าระหน้ีสถาบนัการเงิน  
                ส่วนหน้ีสินรวมของบริษทัลดลง 333 ลา้นบาท จากการลดลงของเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 
                ส าหรับส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึน 64  ลา้นบาท เป็นผลมาจากก าไรสุทธิในปี 2560  
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            ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

-  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  - 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงวด 

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยการลงมติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 
  31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนน ดงัต่อไปนี ้
 

เห็นดว้ย 283,482,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที ่4. พจิำรณำอนุมตังิดจ่ำยเงนิปันผล 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33  
( รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผู ้
ถือหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่บริษทั ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2560 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ปรากฏวา่บริษทัฯ 
มีผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 76.00 ลา้นบาท มีขาดทุนสะสมยกมา จ านวน 111.65 ลา้นบาท  
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย และ
ส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้บริษทังดจ่ายเงินปันผลจากผล
ประกอบการปี 2560 งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสม 
 

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

- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม -  
 
              เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม เลขานุการบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุม พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ โดยการลง
มติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 

 
มตทิีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมมีต ิอนุมตังิดกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2560 ตำมที ่
  คณะกรรมกำรเสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงัต่อไปนี ้
 

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

 
วำระที ่ 5. พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ 
บรรษทัภิบาลเป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
 
นำยเสริมศักดิ์  จำรุมนัส  รายงานต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

   ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน)  ขอ้ 19 ซ่ึง
ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 5 หนา้ 40-41 ในเอกสารเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  ก าหนดไวว้า่ “ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนปีต่อๆ 
ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีก
ก็ได”้  ( รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2561 ของบริษทัฯ มี 4 คน 
ไดแ้ก่ 

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 
 
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลไดจ้ดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง

จากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 
1. รับทราบช่ือกรรมการผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการ ทั้งจากกรรมการเก่าและพิจารณาสรรหา 

บุคคลภายนอก เพ่ือเสนอช่ือเขา้คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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2. พิจารณาคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมจากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ โดยผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้ งจะ เป็นกรรมการบริษัท 
จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี กม. ก าหนด เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดพิ้จารณาการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ตาม

กระบวนการขา้งตน้แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 
คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 1) นายวทิยา  คชรักษ ์  2) นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 คน คือ   
3) นายปริญช ์  ผลนิวาศ และ  4) นายปัญญ ์  เกษมทรัพย ์ เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนายไมตรี ลกัษณโกเศศ และนางสุทธารักษ ์ ปัญญา 
ตามล าดบั 
  คณะกรรมการ (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและพิจารณาในวาระน้ี) พิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล วา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งกรรมการเดิมท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ
ในปี 2561 จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ นายวทิยา คชรักษ ์ (กรรมการอิสระ) และนายสงวน ตงัเดชะหิรัญ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหน่ึง และสมควรเลือกตั้งกรรมการใหม่จ านวน 2 คน คือ นายปริญช ์ ผลนิวาศ (กรรมการอิสระ) และนายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
(กรรมการอิสระ) เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ลกัษณโกเศศ และนางสุทธารักษ ์ ปัญญา (ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ และออก
ตามวาระ) ตามล าดบั เน่ืองจากกรรมการเดิมทั้ง 2 คน รวมทั้งนายปริญช ์ผลนิวาศ และนายปัญญ ์เกษมทรัพย ์เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม มี
ประสบการณ์และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั เด็มโก ้ จ ากดั (มหาชน) นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัเป็นกรรมการ/กรรมการ
อิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั โดยสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ 
 ทั้งน้ีขอ้มูลประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และขอ้มูลรายละเอียดประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้ซ่ึงปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผู้ถือหุ้น  ขอใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ีออกจากท่ีประชุม และขอใหก้รรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งใหม่ในปี 
  น้ีแสดงวสิยัทศัน ์
 
นำยปัญญ์  เกษมทรัพย์  ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแ้นะน าตวัต่อท่ีประชุม ดงัน้ี จบการศึกษา
นิติศาสตร์บณัฑิตดา้นกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหวา่งประเทศ มีประสบการณ์การท างานเป็นท่ีปรึกษากฎหมายมากวา่ 20 ปี 
และไดรั้บการทาบทามจากบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีก าลงัขยายตวัในการรับงานในต่างประเทศ มีความซบัซอ้นมาก
ข้ึนในเร่ืองสัญญา และบริษัทเห็นควรให้มีกรรมการท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย เพ่ือให้ค  าปรึกษา และแนะน าในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย จึงตอบรับในการเขา้มาเป็นกรรมการเพื่อสามารถใหค้ าปรึกษาดา้นกฎหมาย หรืออ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลท่ีดียิง่ข้ึน 
 
นำยเสริมศักดิ์ จำรุมนัส ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม เน่ืองจากนายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบอีกท่านหน่ึง ติดภารกิจไม่สามารถเขา้มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ีได ้นายปริญช์ ผลนิวาศ จบการศึกษาวิชาการ
บญัชี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางดา้นบญัชีมากวา่ 35 ปี บริษทัจึงเชิญนายปริญช์ ผลนิวาศ มาเป็นกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบแทนนางสุทธารักษ ์ปัญญา  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อนเพ่ือ
บนัทึกคะแนนการลงมติจากนั้นจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัเสร็จส้ินการลงมติวาระน้ี และการลง
มติ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตใิห้แต่งตั้งกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่  
  ดงันี ้ 

1) นำยวทิยำ  คชรักษ์   กรรมกำรอสิระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
2)  นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  กรรมกำร  
และแต่งตั้ง 
3) นำยปริญช์ ผลนิวำศ เป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4) นำยปัญญ์ เกษมทรัพย์  เป็นกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงัต่อไปนี ้

 
 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)  นายปริญช ์ 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 

 
วำระที ่6. พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561 

เลขานุการบริษทั ขอเรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภิบาล เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
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นำยเสริมศักดิ์ จำรุมนัส รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

หลกักำรและเหตุผล 
 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2560 ตามหลกัปฏิบติั 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอตัรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด ทั้งน้ี ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ดงันั้น การมีกระบวนการ และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส มีระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ หลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร นอกจากจะช่วยจูงใจ และรักษากรรมการท่ีคุณภาพตามท่ีตอ้งการให้อยู่
กบับริษทัไวไ้ด ้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดพิ้จารณาโดยค านึงถึงปัจจยั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบและค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยใช้
หลกัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีกบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั 

2. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ี
มีความรู้ความสามารถใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั โดยคณะกรรมการ
สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
เป็นประจ าทุกปี 

 
องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน  ประกอบดว้ย 
 1.1 เงินประจ าต าแหน่ง  (Retaining Fees) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินประจ าต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ  (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนส าหรับการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่ 

2. ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง  (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่า
เบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

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

คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดย่อย 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(ต่อเดอืน) 

ค่ำเบีย้ประชุม  
(Attendance Fees) 

(ต่อคร้ัง)  เงนิประจ ำต ำแหน่งกรรมกำร 
(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 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพ่ิมเติมคณะกรรมการจะควบคุมค่าตอบแทนรวมใหอ้ยูภ่ายใน
วงเงินไม่เกิน จ านวน 6,759,000 บาท ตามท่ีไดเ้สนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

สิทธิประโยชน์อืน่ 

นอกจากค่าตอบแทนขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บสวสัดิการตามระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทั เช่นค่าตรวจสุขภาพประจ าปี คนละไม่เกิน 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน และ

ค่าใชจ่้ายในการเขา้เป็นสมาชิกสมันาหลกัสูตรต่างๆ ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไป และจนกวา่ท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเปรียบเทยีบ 

คณะกรรมกำร ค่ำตอบแทนปี 

2559 

ค่ำตอบแทนปี 

2560 

ค่ำตอบแทนปี 2561                       

(ปีทีเ่สนอ) 

คณะกรรมการบริษทั 3,036,000 3,036,000 4,380,000 

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 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ก ำหนดหลกัเกณฑ์ค่ำตอบแทนเงนิรำงวลักรรมกำร 

(มีผลตั้งแตง่บการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) มีหลกัเกณฑ ์3 ขอ้ ดงัน้ี 

      1.  เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 

2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการโดย     
ตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ  

2.1 หกัดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 
2.2 หกัดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
2.3 หกัดว้ย รายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

  3. วธีิการคิดค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการหลงัจากค านวณ 
         ยอดรวมเงินรางวลักรรมการทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2  แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
         ก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณาจดัสรร ก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่ 
         เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายกนัเอง 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิ

บาล วา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ เน่ืองจาก

ค่าตอบแทนดงักล่าวมีองคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม กบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

(Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีกับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย   (Accountability and Responsibility) 
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รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหา

กรรมการท่ีมีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตั้ งใจ ทุ่มเทในการสร้าง

คุณประโยชน์ให้แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงแนวโนม้ภาวะธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎในเอกสาร

เชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนา้ 37-39) 

ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยค านึงถึงความเหมาะสมใน
ดา้นต่างๆ และขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปีก่อน ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี  2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท  ตามท่ีเสนอ 

 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม - 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน  6,759,000 บาท ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2561  จ ำนวนเงนิไม่เกนิ 6,759,000 บำท  ให้มผีล 
  ตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่ำทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอืน่ด้วย 
  คะแนนเกนิสองในสำม ดงัต่อไปนี ้

 
เห็นดว้ย  283,608,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9901 
ไม่เห็นดว้ย 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
งดออกเสียง 23,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084 

 
วำระที ่7.  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 และก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2561 

เลขานุการบริษทัเรียนเชิญนายวทิยา  คชรักษ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นำยวทิยำ คชรักษ์  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดวา่ใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใหบ้ริการ การใหค้  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี 
แอนด ์เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
 

รำยช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
            เลขที ่

จ ำนวนปีทีส่อบบญัชีให้ 
บริษัทฯ 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช             4687 7 ปี (2533-2556,2558-2560) 
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ            5131 1 ปี (2557) 

 
 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 



Page 26 of 62 

 

ส าหรับผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากัด บริษทัเด็มโก ้
เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทัไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั 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 หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่อยา่ง
ใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจ 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 

ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 
นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ในการไปตรวจสอบของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี นอกจากน้ีการพิจารณาดงักล่าวไดผ้า่นการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

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

แห่งบริษัทส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ  จ ากัด ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท  

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม - 

 
             เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณา แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี  2561  เป็นจ านวนเงิน 1,800,000 บาท ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุม 
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มตทิีป่ระชุม มตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 จำกบริษัทส ำนกังำนสอบบญัชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จนิตนำ มหำวนิช  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่4687 และนำงจนิตนำ เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่5131 และ 
ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 ไม่เกนิ 1,800,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดงัต่อไปนี ้

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

 
วำระที ่8   พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ จึง

ใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการอธิบายแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ โดยในวาระน้ีจะไม่มีการ
พิจารณาการลงมติ 
 
นำยพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
Projects Backlog(Separate financial statements) 
 Until 21  February  2018 of amount 4,304.78 MB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Project Type

BACKLOG  PROJECT

Year 2018
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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  
 

แผนการด าเนินงานปี 2561 ในดา้นการลงทุนบริษทัจะชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ไวก่้อน เน่ืองจากมีรายการพิเศษการปรับปรุงเสา
กงัหนัลม 
ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัมี Backlog 4,304.78 ลา้นบาท จะปิดงานในปี 2561 ประมาณ 3,600 ลา้นบาท คิดเป็น 70-80% คงเหลือ
ประมาณ 690 ลา้นบาท จะปิดโครงการในปี 2562 
บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใหเ้ป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ส าหรับสายส่งไฟฟ้าทุกระดบัแรงดนั ถึงระดบั 500 
เคว ีในดา้นการเป็นผูรั้บเหมา บริษทัจะมีคุณสมบติัในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขนาด 500 เคว ีไดภ้ายในส้ินปี 
แผนด้ำนงำนรับเหมำ 
1.  งานพลงังานหมุนเวยีน จากข่าวกระทรวงพลงังานงดการรับซ้ือพลงังานหมุนเวยีนทุกประเภทระยะเวลา 5 ปี จะมีผลกระทบตอ่ PPA 
ใหม่ ซ่ึงบริษทัไม่มี PPA ใหม่ และไม่ไดเ้นน้ไปท่ีงานพลงังานไบโอแมส ไบโอแก๊ส จึงไม่มีผลกระทบ บริษทัเนน้งานพลงังานหมุนเวยีน
โซลารู้ฟทอ้ป ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว บริษทัยงัสามารถด าเนินงานในงานดงักล่าวต่อใปในปี 2561 - 2562 
2.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ปี 2015 – 2022 จะ มีงานปรับปรุงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานระบบสายส่งเก่ามูลค่าประมาณ 63,200 ลา้น
บาท  และงานก่อสร้างระบบสายส่งใหม่ ประมาณ 63,200 ลา้นบาท โดยบริษทัจะเขา้ประมูลงานประมาณ 10,000 ลา้นบาท ต่อปี 
3.  การไฟฟ้านครหลวง ปี 2016 – 2026 จะมีงานระบบไฟฟ้าใตดิ้นประมาณ 48,717 ลา้นบาท บริษทัไม่ไดเ้ขา้ประมูลงาน เน่ืองจากตอ้ง
ร่วมลงทุนกบัผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ โดยบริษทัจะเขา้ประมูลงานมูลค่างานประมาณ 100 - 200 ลา้นบาท 
4.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษทัจะยืน่เสนอราคาแต่ละปี ประมาณ 7,000 ลา้นบาท นอกจากน้ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการน าระบบ
ไฟฟ้าสายอากาศลงดินในแต่ละเมืองทัว่ประเทศ โดยเร่ิมตน้จากเมืองใหญ่ก่อน 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 งานท่อเสน้ท่ี 5 ระยอง - แก่งคอย 
และงานราชบุรี 
6. งานต่างประเทศ 
6.1  บริษทัมีงานโครงการสมัปทานน ้ าประปาหลวงพระบาง ซ่ึงด าเนินการจ่ายน ้ าประปาแลว้เดือนกรกฎาคม 2560 และมีงาน SPP ขนาด
เลก็ โครงการน ้ าช้ีมูลค่างาน 40 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายไฟในไตรมาสท่ี 2 – 3  ปี 2561 
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6.2  งานในประเทศเมียนม่า บริษทัเขา้ไปรับงานในประเทศเมียนม่าเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด  โดยงานแรกเป็นโครงการงานทวาย
มูลค่า  90 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไฟแลว้ งานท่ีสองคืองานเมียนมยงิยา  มูลค่างาน 200 ลา้นบาท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง แลว้เสร็จ
จ่ายไฟแลว้ ขณะน้ีบริษทัก าลงัเสนอราคางานสร้างสถานีไฟฟ้ามูลค่างานประมาณ 350 ลา้นบาท ผูว้า่จา้งอยูร่ะหวา่งการพิจารณาผูรั้บเหมา 
EPC ต่อไปจะพิจารณาผูรั้บเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
7. งานปรับปรุงฐานกงัหนัลม บริษทัปรับปรุงแลว้เสร็จ 55 ฐาน เหลือ 26 ฐาน โดยปีท่ีผา่นมามีประเด็นเร่ือง สปก. ซ่ึงเคลียร์จบในเดือน
กรกฎาคม หลงัจากนั้นบริษทัไดมี้การพิจารณาร่วมกนักบัผูว้า่จา้งถึงแผนการเขา้ปรับปรุงฐานท่ีเหลือ 26 ฐาน ซ่ึงจะหลีกเล่ียงการเขา้ซ่อม
ในไตรมาสท่ี 4 และไตรมาสท่ี 1 เน่ืองจากมีกระแสลมแรง บริษทัคาดวา่จะเขา้ปรับปรุงในไตรมาส 2 ของปี 2561 และใชเ้วลาในการ
ปรับปรุงประมาณ 4-5 เดือน จึงจะแลว้เสร็จ 
ผู้ถือหุ้น 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมฐาน เป็นความรับผิดชอบของใครของบริษทัหรือ Consult และคิดวา่ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะมีมูลค่าเท่าใด 
นำยพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ่้าย ส่วนสาเหตุท่ีแทจ้ริงจากการออกแบบ อยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูล พิจารณาเร่ืองค่าใชจ่้าย ทบทวน
รายละเอียดการออกแบบ ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทับนัทึกบญัชีไวไ้ม่รวม Loss of Production ประมาณ 1,400 ลา้นบาท 
ผู้ถือหุ้น  

 คาดวา่จะมี Loss of Production เท่าใดในส่วนท่ีเหลือ มีค่าปรับหรือไม่ 
นำยพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

ไม่มีค่าปรับ ในส่วนของ Loss of Production ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได ้ เน่ืองจากกระแสลมแตล่ะช่วงเวลาไม่แน่นอน จึงไม่
สามารถบนัทึกบญัชีไวก่้อน จ านวนเงินค่าใชจ่้าย 1,400 ลา้นบาท ท่ีบนัทึกบญัชีไว ้ จะเหลือใชใ้นการปรับปรุงฐานท่ีเหลือ 26 ฐาน อีก
จ านวน 150 ลา้นบาท 
ผู้ถือหุ้น   

จากตวัเลขในงบการเงิน งบก าไรขาดทุน มีการบนัทึกรายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาสมัปทาน ซ่ึงไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และปี 
2561 จะมีรายไดแ้ละตน้ทุนเขา้มาใช่หรือไม่ 
นำยไพฑูรย์  ก ำชัย 

ใช่ 
ผู้ถือหุ้น 
 เงินปันผลท่ีไดรั้บมาในงบการเงินเด่ียว 270 ลา้นบาท ไดรั้บจาก Aeolus ใช่หรือไม่ ส่วนเขาคอ้ไดรั้บเงินปันผลมาหรือยงั 
นำยไพฑูรย์  ก ำชัย 

เงินปันผลประมาณ 270 ลา้นบาท ไดรั้บจาก Aeolus ส่วนเขาคอ้ยงัไม่ไดจ่้ายเงินปันผล เน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมด าเนินการ ประกอบกบั
เขาคอ้กูย้มืเงินจากธนาคารกรุงเทพ และมีเง่ือนไขการกูย้มืเงินท่ีเขาคอ้ตอ้งส ารองเงินเพ่ือช าระดอกเบ้ีย 12 เดือน เงินตน้ 2 งวด ขณะน้ี
กระแสเงินสดส ารองยงัไม่เพียงพอท่ีจะปันผล 
ผูถ้ือหุ้น  

กรณีท่ีเขาคอ้กูเ้งินอยูใ่น Feasibility ของเด็มโกห้รือไม่ 
นำยไพฑูรย์  ก ำชัย 

รายละเอียดและเง่ือนไขการกูเ้งินน้ีไม่อยูใ่น Feasibility เน่ืองจากขณะนั้นการลงทุนในเขาคอ้ยงัไม่มีการกูย้มืเงินจากธนาคาร 
และเป็นเง่ือนไขท่ีเขาคอ้ไดเ้ซ็นสญัญากบัธนาคารกรุงเทพ เม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ 
ผู้ถือหุ้น   

คาดวา่จะไดปั้นผลจากเขาคอ้เม่ือใด 
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นำยไพฑูรย์  ก ำชัย 
ในปี 2562 บริษทัตอ้งทบทวนรายละเอียดกบับริษทั เขาคอ้ วนิด ์ฯ เน่ืองจากปีท่ีผา่นมากระแสลมส าหรับผลิตไฟฟ้าท่ีเขาคอ้ drop 

ลงประมาณ 10% และอตัราการรับซ้ือไฟในเร่ือง FT ท่ีปรับตวัลดลง ท าใหก้ระแสเงินสดของเขาคอ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ผู้ถือหุ้น 

ถา้ยงัไม่ไดเ้งินปันผลจากเขาคอ้ แต่ก าไรทางบญัชีมีหรือยงั 
นำยไพฑูรย์  ก ำชัย  

ยงัไม่มีการบนัทึก เพราะบริษทัถือหุน้เขาคอ้ 14% เป็น Minority 
ผู้ถือหุ้น 

เขาคอ้ยงัไม่ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินสดใช่หรือไม่  
นำยไพฑูรย์ ก ำชัย 

ยงัไม่ไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินสด   
ผู้ถือหุ้น 

PPA ของ หว้ยบง 2, 3 และเขาคอ้ สญัญาก่ีปี adder ก่ีปี 
นำยไพฑูรย์  ก ำชัย 

PPA เป็นประเภท Nonfirm ไดรั้บ Adder 10 ปี ตามสญัญา PPA จะมีอาย ุ5 ปี แต่การต่อสญัญาจะกระท าเป็นรอบไป การขอต่อ
สญัญาจะสามารถเสนอไดโ้ดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน และประกาศปิดประชุม เม่ือเวลา 15.39 น. 
 
 

ลงช่ือ       ประธานท่ีประชุม 
       (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
 
 
  ลงช่ือ       ผูบ้นัทึกการประชุม 
              (นายไพฑูรย ์ ก าชยั) 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
รำยนำมและประวตัขิองกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับกำรเลอืกตั้งใหม่แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

ช่ือ – สกลุ      นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์
อาย ุ       78 ปี 
ต ำแหน่งในบริษัท      ประธานกรรมการ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่ง      26 พฤษภาคม 2549 

จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง      12 ปี 7 เดือน 

กำรศึกษำ       ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ดา้นการโฆษณา Center        
               Technical  College ประเทศออสเตรเลีย 
ประวตักิำรอบรม      หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005) 

  หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 
                   หลกัสูตรRole of the Chairman Program  (RCP18/2008)  

  หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP194/2014)   
          โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั 

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการบริษทั      
พ.ศ. 2509 – ปัจจุบนั     ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ประชุมช่าง จ ากดั 
       ท่ีปรึกษา บริษทั ส่ีพระยาการพิมพ ์จ ากดั 

      ประธานมูลนิธิแสง-ไซกี้ เหตระกลู 
      ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก  อาสากาชาด   สภากาชาดไทย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/กจิกำรอืน่      มจี ำนวน 4  แห่ง 
- ประธานคณะกรรมการบริษทั บริษทั ประชุมช่าง จ ากดั 
- ท่ีปรึกษา บริษทั ส่ีพระยาการพิมพ ์จ ากดั 
- ประธานมูลนิธิแสง-ไซกี้ เหตระกลู 
- ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก  อาสากาชาด   สภากาชาดไทย 

จ ำนวนกำรถอืหุ้นสำมญัของบริษทั 

- ของตวัเอง       110,158,966 หุน้  คิดเป็น 15.08%   
- ของคู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ       33,213,288 คิดเป็น 4.55% 

ข้อพพิำททำงกฏหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำล  ไม่มี 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ 

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561    เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3  
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ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร      มารดา นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ ์(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
ควำมเช่ียวชำญ/ผลงำนในระหว่ำงด ำรง    มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นการบริหาร และการ 
ต ำแหน่งกรรมกำร         ก ากบัดูแลกิจการตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งได ้
          น าวิสยัทศัน์ขบัเคล่ือนและน าพาองคก์ร ก่อใหเ้กิดการ 
          เปล่ียนแปลงในกระบวนการท าธุรกิจของเด็มโก ้ส่งผล 
          ใหเ้ด็มโกมี้การเติบโต  ฟันฝ่าอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน กา้วข้ึน 

เป็นบริษทัท่ีมีผลประกอบการท่ีดี อีกทั้งยงัให ้       
ความส าคญัในการวางรากฐานในการบริหารจดัการ 

          เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมี 
          คุณภาพต่อไป  
หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร    คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ได ้
          พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
          ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล แลว้เห็นวา่นางประพีร์  
          ปุ้ยพนัธวงศ ์มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบ 
          ธุรกิจของเด็มโก ้และมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการ 
          ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   ขอ้บงัคบั 
          บริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง 

     ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัใหด้ ารง 
      ต  าแหน่งประธานกรรมการ อีกวาระหน่ึง 

 
 
หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ช่ือ-สกลุ        นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั      

อำยุ       66 ปี 
ต ำแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

  กรรมการลงทุน  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่ง       17 กรกฏาคม 2556  

จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง      5 ปี 5 เดือน  

กำรศึกษำ       รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  MMP จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิำรอบรม      Directors Accreditation Program (DAP107/2014) 
       หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014) 
       หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015) 
       หลกัสูตร Boards That Make a Difference (BMD 5/2017) 

         โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั  

พ.ศ.2556  ถึง ปี พ.ศ. 2562    กรรมการอิสระ 
      ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
      กรรมการลงทุน 
       กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
พ.ศ.2530 ถงึ ปี พ.ศ. 2556  ผูบ้ริหารธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน) ในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานธุรกิจ     
    ผูจ้ดัการเขต  ผูอ้  านวยการสาขา  ผูจ้ดัการสาขา  
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่  ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/กจิกำรอืน่   ไม่มี 
จ ำนวนกำรถอืหุ้นสำมญัของบริษทั 

  ของตวัเอง    205,000 หุน้ คิดเป็น 0.03% 

  ของคู่สมรส / บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ  ไม่มี 
ข้อพพิำททำงกฏหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ  ไม่มี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
     เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 6 คร้ัง จาก 6 คร้ัง 
     เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 5/5 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 2 /2 คร้ัง 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร  ไม่มี 
และผู้บริหำร   
 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3  
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ควำมเช่ียวชำญ/ผลงำนในระหว่ำงด ำรง   ไดน้ าความรู้และความเช่ียวชาญดา้นบญัชีตน้ทุน การบริหารความเส่ียง การวางแผนทาง 
ต ำแหน่งกรรมกำร        การเงิน การวางแผนกลยทุธ การพฒันาทรัพยากรบุคคล และประสบการณ์ในการก ากบัดูแล 
         กิจการท่ีมีมายาวนาน มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 
หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร  คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ 

    สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล แลว้เห็นวา่นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั มีคุณสมบติั 
    เหมาะสม กบัการประกอบธุรกิจของเด็มโก ้และมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ ตามท่ี 
    ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการ โดยสามารถให ้

       ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
ควำมสัมพนัธ์ของกรรมกำรอสิระ 
กำรมคีวำมสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

1) เป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือทีป่รึกษำทีไ่ด้รับเงนิเดือนประจ ำ    ไม่เป็น 

2) เป็นผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ           ไม่เป็น 

3) มคีวำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิอย่ำงมนีัยส ำคญัอนัอำจมผีลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำทีไ่ด้อย่ำงเป็นอสิระ    ไม่ม ี
  
 
หมำยเหตุ  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ช่ือ      นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์

อำยุ      61 ปี      
ต ำแหน่งในบริษัท     กรรมการบริษทั   
      ประธานกรรมการบริหาร  

     กรรมการผูจ้ดัการ  
     กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
     รักษาการกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 

วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่ง    12 พฤษภาคม  2549 
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง    12 ปี 7 เดอืน 

กำรศึกษำ      พบ.ม (พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
      วศ.บ. (ไฟฟ้าก าลงั) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
      มินิ เอม็บีเอ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตักิำรอบรม     Directors Accreditation Program (DAP46/2005)  
      Risk Management Committee Program (RMP3/2014) 
      Anti – Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) 
          โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประวตักิำรท ำงำน 5 ปี ย้อนหลงั 

พ.ศ. 2557- ปัจจุบนั     กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั 
      ประธานกรรมการบริหาร  

 กรรมการผูจ้ดัการ  
      กรรมการบริษทั อีโอลสั จ ากดั 
      กรรมการบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 
      กรรมการบริษทั เด็มโก ้เดอ ลาว จ ากดั 
       กรรมการบริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่    (ไม่มี) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/กจิกำรอืน่    มีจ านวน 4 แห่ง 

-  กรรมการบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 
-  กรรมการบริษทั อีโอลสั จ ากดั 
-  กรรมการบริษทั เด็มโก ้เดอ ลาว จ ากดั 
-  กรรมการบริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จ ากดั 

จ ำนวนกำรถอืหุ้นสำมญัของบริษทั 

   ของตนเอง     4,137,399 หุน้ คิดเป็น 0.57% 
   ของคู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ     (ไม่มี) 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร   (ไม่มี)      

ข้อพพิำททำงกฏหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำลทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ   (ไม่มี) 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3  
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กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561     เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
       เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 4 คร้ัง  
          จาก 5 คร้ัง 
       เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร   ไม่มี 
และผู้บริหำร   
ควำมเช่ียวชำญ/ผลงำนในระหว่ำงด ำรง    มีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นวศิวกรรม พลงังานทดแทน  
ต ำแหน่งกรรมกำร           และการบริหารโครงการในระหวา่งด ารงต าแหน่งกรรมการ 
          ผูจ้ดัการและประธานกรรมการบริหาร ไดพ้ฒันาปรับเปล่ียน 
          องคก์รและพฒันาขีดความสามารถของเด็มโกใ้หส้ามารถ 
          เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาพ 
          แวดลอ้มการด าเนินธุรกิจท่ีตลาดในอุตสาหกรรม 
          วศิวกรรมไฟฟ้า พลงังานมีการแข่งขนั และพฒันาการสูง 
          ตลอดเวลา 
หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณา   
      ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ   
      บรรษทัภิบาล แลว้เห็นวา่นายพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์มีคุณสมบติั  
      เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของเด็มโก ้และมีคุณสมบติั   
      การเป็นกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
           ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ช่ือ       นายไพฑูรย ์ ก าชยั    

อำยุ       57 ปี 
ต ำแหน่งในบริษัท      กรรมการบริษทั 

      กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
      กรรมการลงทุน 

  กรรมการบริหาร 
      เลขานุการบริษทั 

วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่ง     29 เมษายน 2556 
จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง     5 ปี  8 เดือน 
กำรศึกษำ       บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารการเงิน)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ปริญญาตรี บญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี    
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

       มินิ เอม็บีเอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิำรอบรม      Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) 
       Successful Formulation & Execution of  Strategy (SFE6/2010) 
       Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018) 
           โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปี ย้อนหลงั  
พ.ศ. 2556 -ปัจจุบัน      กรรมการบริษทั    
พ.ศ. 2554 -ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร    

   รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงินและบญัชี   
    กรรมการบริษทั เค.อาร์.ทู  จ ากดั 
    กรรมการบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั 
    กรรมการบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 

พ.ศ. 2548- พ.ศ. 2554     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่    (ไม่มี) 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/กจิกำรอืน่    มีจ านวน 3 แห่ง 

 กรรมการบริษทั เค.อาร์.ทู  จ ากดั 
 กรรมการบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั 
  กรรมการบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 

จ ำนวนกำรถอืหุ้นสำมญัของบริษทั 

- ของตนเอง      561,557 หุน้ คิดเป็น 0.08% 
- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิำวะ     (ไม่มี) 
ข้อพพิำททำงกฏหมำยทีเ่ป็นคดอีำญำในศำล   (ไม่มี) 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 3  
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กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561    เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 
       เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
       เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง   ไม่มี 
กรรมกำรและผู้บริหำร   

ควำมเช่ียวชำญ/ผลงำนในระหว่ำงด ำรง    มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นการบญัชี การเงิน การ 
ต ำแหน่งกรรมกำร              บริหารความเส่ียง และการบริหาร ในระหวา่งด ารงต าแหน่ง 
          กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุน 
          ธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ ไดน้ าประสบการณ์  
          ความช านาญขา้งตน้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติั 
          หนา้ท่ีทั้งในฐานะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของ 
          เด็มโก ้

หลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร    คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตาม 
          ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทั 

     ภิบาล แลว้เห็นวา่นายไพฑูรย ์ก าชยั มีคุณสมบติัเหมาะสมกบั 
          การประกอบธุรกิจของเด็มโก ้และมีคุณสมบติัการเป็น 
          กรรมการตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   ขอ้บงัคบั 
          บริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
 
 
หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่ 6 พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562  และเงนิรำงวลักรรมกำรส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปี 2561   
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนประจ ำและเบีย้ประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2562 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละรูปแบบ 
ทีม่ำ : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตำรำง 4 สดัส่วนการใชรู้ปแบบคา่ตอบแทนกรรมการ จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ตำรำง 5 สดัส่วนการใชรู้ปแบบคา่ตอบแทนกรรมการจ าแนกตามระดบัรายได ้

กลุ่มธุรกจิ 
ค่ำตอบแทนประเภททีเ่ป็นตวัเงนิ ค่ำตอบแทนประเภททีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม โบนัส Warrant สิทธิประโยชน์ 
พลงังานและสาธารณูปโภค 90% 90% 67% 10% 76% 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 87% 71% 58% 3% 79% 
ระดบัรายได ้1,000 – 5,000 ลา้นบาท 66% 85% 51% 1% 67% 
%ของบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ 72% 83% 54% 2% 68% 
ตำรำงที ่7 ค่าตอบแทนประจ า จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน) 

 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

ค่ำมธัยฐำน 43,750 25,000 25,000 
ค่ำเฉลีย่ 69,738 33,486 33,966 

 ค่าตอบแทนท่ีรับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2561 และเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหค้ณะกรรมการไม่รวมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ตำรำงที ่9 เบ้ียประชุม จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

ค่ำมธัยฐำน 25,000 15,897 15,000 
ค่ำเฉลีย่ 31,636 20,235 20,458 

ตำรำงที ่11 โบนัส จ ำแนกตำมประเภทกรรมกำร (บำท/คน/ปี) 

 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

ค่ำมธัยฐำน 420,660 250,000 300,000 
ค่ำเฉลีย่ 966,710 662,638 665,678 

ตำรำงที ่18 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ค่ำตอบแทนประจ ำ (บำท/คน/เดอืน) เบีย้ประชุม (บำท/คน/คร้ัง) 

ประธำน
กรรมกำร 

กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรทีไ่ม่
เป็นผู้บริหำร 

ประธำน
กรรมกำร 

กรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรทีไ่ม่
เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 25,750 - 20,000 15,000 - 15,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

20,000 7,917 10,000 20,000 15,000 15,000 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 22,000 6,300 18,050 18,750 15,000 15,000 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 4  
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ข้อมูลรูปแบบค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประกอบกำรพจิำรณำวำระก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ท่ีมา : รายงานส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 และขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ 

รูปแบบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร 

ผลส ารวจ 
IOD 2561 

DEMCO 
2561 

DEMCO 
2562 
(เสนอ) 

ผลส ารวจ 
IOD 2561 

DEMCO 
2561 

DEMCO 
2562 
(เสนอ) 

ผล
ส ารวจ 
IOD 
2561 

DEMCO 
2561 

DEMCO 
2562
(เสนอ) 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 525,000 960,000 960,000 300,000 644,600 636,000 300,000 360,000 360,000 

เบีย้ประชุม 150,000 24,000 30,000 90,000 56,150 68,600 95,382 24,000 30,000 
โบนัส 420,660 - - 300,000 - - 250,000 - - 

ค่ำตอบแทนรวม 1,095,660 984,000 990,000 690,000 700,750 704,600 645,382 384,000 390,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมผลส ำรวจของ IOD 2561 และค่ำตอบแทนกรรมกำรเดม็โก้ (ไม่รวมค่ำตอบแทนทีไ่ด้รับเพิม่จำกกำรเป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชุดย่อย 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 525,000 960,000 960,000 300,000 360,000 360,000 300,000 360,000 360,000 

เบีย้ประชุม 150,000 24,000 30,000 90,000 24,000 30,000 95,382 24,000 30,000 

โบนัส 420,660 - - 300,000 - - 250,000 - - 

ค่ำตอบแทนรวม 1,095,660 984,000 990,000 690,000 384,000 390,000 645,382 384,000 390,000 

 
สิทธิประโยชน์ 

 รถประจ ำต ำแหน่ง          
 ประกนัอุบัตเิหต ุ          
 ประกนัค่ำ

รักษำพยำบำล 
         

หมำยเหตุ 1. ผลส ารวจของ IOD 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นค่าเฉล่ียรายปี โดยไม่รวมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมจากการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของเด็มโก ้ในตารางแรกไดร้วม
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย 
 3. ค่าตอบแทนประจ าประกอบดว้ย เงินประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees) และค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย (Committee 
Fees) 
 4. กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะได้รับเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุม
คณะกรรมการ 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิประกอบกำรพจิำรณำวำระก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 สถาบนักรรมการบริษทัไทย ธนัวาคม 2561 
ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด 
จ่ำยจริง  
ปี 2561 

ประมำณกำร 
ปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

53,495 3,333 690,000 29,143 3,000 256,000 
984,000 

 
 

984,000 

990,000 
 
 

990,000 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  

จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

55,112 16,667 180,000 29,533 3,000 62,500  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 77,381 20,000 320,000 39,318 5,000 200,000 
ท่ีมา : ตารางท่ี 1 ค่าตอบแทนประจ าประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน) ภาคผนวกค่าตอบแทนกรรมการ 
 ตารางท่ี 4 เบ้ียประชุมประธานกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นผู้บริหำร 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด 
จ่ำยจริง ปี 
2561 

ประมำณกำร 
ปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

21,044 3,333 52,500 19,002 3,000 112,000 384,000 
 
 

(384,000) 

390,000 
 
 

(390,000) 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

39,486 20,000 145,000 19,425 3,000 50,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 41,627 10,000 180,000 25,158 5,000 100,000 
ท่ีมา : ตารางท่ี 2 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 5 เบ้ียประชุมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/คร้ัง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด 
จ่ำยจริง  
ปี 2561 

ประมำณกำร 
ปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

23,734 3,.333 50,000 19,154 3,000 171,000 700,750 
 
 

(384,000) 

704,600 
 
 

(390,000) 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

37,694 10,000 145,000 19,594 1,700 50,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 40,660 10,000 180,000 24,261 5,000 100,000 
ท่ีมา : ตารางท่ี 3 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 6 เบ้ียประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/คร้ัง) 
หมำยเหตุ จ าแนกตามระดบัรายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท 112 บริษทั 

 กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 21 บริษทั 
 กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง  38 บริษทั 
 (จ านวนเงิน) เป็นค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่รวมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพิ่มจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำร 
ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด จ่ำยจริง ปี 2561 ประมำณกำรปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

24,881 5,000 65,000 21,979 3,000 85,000 
360,000 360,000 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  

จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

21,413 10,000 40,000 21,508 3,000 46,800  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 31,367 5,000 70,000 32,318 5,000 100,000 
ท่ีมา : ตารางท่ี 21 ค่าตอบแทนประจ าประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 23 เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยกำร 
ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด จ่ำยจริง ปี 2561 ประมำณกำรปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

18,215 3,333 55,000 16,454 3,000 44,000 

300,000 300,000 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

16,781 8,600 30,000 17,025 3,000 36,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 22,438 5,000 50,000 22,773 5,000 70,000 
ท่ีมา : ตารางท่ี 22 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 24 เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

รำยกำร 
ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด จ่ำยจริง ปี 2561 ประมำณกำรปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

20,708 4,167 42,500 20,064 5,000 85,000 
315,000 318,000 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

15,933 8,333 25,000 19,792 5,000 40,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 16,100 5,000 30,000 28,575 5,000 80,000 
ท่ีมา : ตารางท่ี 27 ค่าตอบแทนประจ าประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 30 เบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/คร้ัง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

รำยกำร 
ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดือน เบี้ยประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด จ่ำยจริงปี 2561 ประมำณกำรปี 2562 

จ ำแนกตำมระดับรำยได้ 

12,300 2,500 22,000 15,165 3,000 44,000 

255,000 258,000 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  

จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

12,317 5,934 20,000 16,223 4,450 30,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 7,500 5,000 10,000 19,526 5,000 60,000 

ท่ีมา : ตารางท่ี 29 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 32 เบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/คร้ัง) 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดอืน เบีย้ประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลีย่ ค่ำต ำ่สุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลีย่ ค่ำต ำ่สุด ค่ำสูงสุด 
จ่ำยจริง ปี 
2561 

ประมำณ
กำรปี 
2562 

จ ำแนกตำมระดบัรำยได้ 
26,750 22,000 31,500 17,450 5,000 50,000 

315,000 318,000 
รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกจิ 

9,367 8,333 10,400 17,811 5,000 30,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 
 บริการรับเหมาก่อสร้าง 8,333 8,333 8,333 24,143 5,000 50,000 

ท่ีมา : ตารางท่ี 45 ค่าตอบแทนประจ าประธานกรรมการบรรษทัภิบาล (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 48 เบ้ียประชุมประธานกรรมการบรรษทัภิบาล (บาท/คน/คร้ัง) 
ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่ำตอบแทนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

รำยกำร 

ค่ำตอบแทนประจ ำ/เดอืน เบีย้ประชุม/คร้ัง ค่ำตอบแทนกรรมกำร/ปี 

ค่ำเฉลีย่ ค่ำต ำ่สุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลีย่ ค่ำต ำ่สุด ค่ำสูงสุด 
จ่ำยจริงปี 
2561 

ประมำณ
กำรปี 
2562 

จ ำแนกตำมระดบัรำยได้ 
20,550 19,100 22,000 14,316 3,000 30,000 

255,000 258,000 
รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกจิ 

7,134 5,934 8,333 14,316 4,450 24,000  พลงังานและสาธารณูปโภค 
 บริการรับเหมาก่อสร้าง 6,667 6,667 6,667 17,286 5,000 30,000 

ท่ีมา : ตารางท่ี 47 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการบรรษทัภิบาล (บาท/คน/เดือน)  
 ตารางท่ี 50 เบ้ียประชุมกรรมการบรรษทัภิบาล (บาท/คน/คร้ัง) 
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                                                    นิยำมกรรมกำรอสิระของบริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
ฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ
หรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้อ
อนุญาตหรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้อ
อนุญาตหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผูท่ี้
เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกิน
กวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผู ้
ถือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 5  
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

ทั้ งน้ี ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัแลว้  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้โดย
ไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 
หมายเหตุ   บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดคุณสมบติัเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามขอ้ 1 ไดเ้ขม้กวา่ขอ้ก าหนด

ขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ข้อ  17.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
            (1)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ตอ่หน่ึง (1) เสียง 
            (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือนอ้ยกวา่กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได ้
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบั จะไดรั้บการเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการ ท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ  19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นมหาชนจ ากดั  การออกจากต าแหน่ง
ของกรรมการตามวาระนั้นจะใชว้ิธีจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้  กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งนั้น อาจจะ เลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ  29. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ทั้งน้ี ไม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็น
กฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ข้อ  32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” 
การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัจากการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อ
หุน้คราวอ่ืนๆ 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 ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา 
พร้อมทั้งเสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม 

ข้อ  35. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้  โดยผูรั้บมอบฉนัทะ 
             ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและท าตามแบบท่ีนาย 
             ทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการ 
             หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้

ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น  
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ข้อ 36. การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง(1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั
ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด(7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั
วา่ดว้ยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง (1) หรือกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม และให้การประชุมด าเนินไป
ตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือวา่
หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึงนั้น มีใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่
หุน้สามญั 
ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูมี้สิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนน
ลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 39. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา ประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน
กนั 

(ง) การเพ่ิมหรือการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบับริษทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 
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ข้อ 40. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้ง
เล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั เวลา ท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการ
ประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีติดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม  

ข้อ 41. สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของ
สาขาของบริษทั หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ี อ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 

ข้อ 46. หา้มมิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล 
           ระหวา่งกาล เงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น 

การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้นั้นใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือ
คณะกรรมการลงมติเช่นวา่นั้น แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึงเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฎแก่กรรมการวา่ บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ี
จะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั แตจ่ะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเร่ืองหุน้บุริมสิทธิ 
ข้อ 50. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ย 
            ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้
ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

ข้อ 54. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาและอนุมติั งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1)   ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

 ข้อ  57.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้     

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

 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ผูถื้อหุ้นอาจเลือก

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ ตรวจสอบหรือ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ช่ือ  นายนริศ  ศรีนวล 
     อำยุ  68 ปี 
     ต ำแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

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

o ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
 
2.   ช่ือ  นายปริญช ์ ผลนิวาศ 
      อำยุ  62 ปี 
      ต ำแหน่ง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ 
      ทีอ่ยู่   บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
     ส่วนได้เสียในวำระทีเ่สนอในกำรประชุม 

o ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
 

3.   ช่ือ  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
      อำยุ  51  ปี                                                                                                                    
      ต ำแหน่ง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
      ทีอ่ยู่   บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
ส่วนได้เสียในวำระทีเ่สนอในกำรประชุม 

o ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
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แผนทีส่ถำนทีจ่ดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ของบริษัทเดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัจนัทร์ที ่29 เมษำยน 2562 

ณ ห้องเจ้ำพระยำบอลรูม ช้ัน 2  โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 
เลขที ่247    ถนนรัชดำภิเษก  เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 โทร 02 2900125 
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กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลด 
รำยงำนประจ ำปี 2561 และรำยงำนควำมอย่ำงยัง่ยนืประจ ำปี 2561 

 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะ 
นายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุม 
ผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูล
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) ตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 
 
 
ส ำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. แสกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการ

ประชุม 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชัน่ (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line  
เป็นตน้ 

 
ส ำหรับระบบ Android 
 

1. เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)   เลือก QR Code  สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม  
วธีิกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

  
ขอใหท่้านผูถื้อหุน้และท่านผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านโปรดน าหนงัสือนดัประชุม หนงัสือมอบฉนัทะ และหลกัฐานซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี มาเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

1. กำรลงทะเบียน 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นตน้ไป  ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 
2562   ณ ห้องเจา้พระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค  ตั้งอยู่เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400     ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  7 )  และจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันั้น เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และ
หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) มาดว้ย 

2. กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง 
 2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 2.2 ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

3. กำรมอบฉันทะ 
 3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 3.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้
  1.  นายนริศ  ศรีนวล  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
      หรือ 
  2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ 
      หรือ 
  3.  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

 3.3 ขอ้มูลของกรรมการอิสระและกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 3.4 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทั ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ภายใน
วนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้ง
ลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทั จะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
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4. เอกสำรทีต้่องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ 
 ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน

ท่ีตนถืออยูไ่ด ้
  

4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
  แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง

ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
 

4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกใหโ้ดย

กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  
 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั และรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึง
ออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน  

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองัฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ 
แนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง
ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  

 
4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตวัแทนถือครองหลักทรัพย์ [คสัโตเดยีน (Custodian)] ในประเทศไทยทีรั่บฝำกและดูแลหุ้นของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฎช่ือในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุมตำม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นนกัลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
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 เอกสารใดขา้งตน้ท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย 
และให้บุคคลท่ีอา้งอิงเอกสารดงักล่าว หรือบุคคลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดงักล่าวลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 

 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง
ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

5. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

5.1   หลกัเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และ
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได ้

 5.2   วธีิปฏิบัตใินกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 
(1)  ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที

ละคร้ังจากท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีใชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษทัไดแ้จกให้เม่ือ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยท าเคร่ืองหมายในช่อง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ  งดออกเสียง ลงในบตัร
ยนืยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น  

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

 5.3   มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุม 
 กรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บังคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือข้อบังคับนั้ นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออก
เสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 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...................................................รหสัไปรษณีย.์..................... 

(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 นายนริศ  ศรีนวล          กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ   อาย ุ  68  ปี   
 อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย 

          อ าเภอ  เมืองปทุมธานี      จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000                                        หรือ 
 3. ช่ือ นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ62 ปี 

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

 4. ช่ือ นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   อาย ุ51 ปี      
 อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี      ต  าบล สวนพริกไทย 
  อ าเภอ  เมืองปทุมธานี     จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000      

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยา
ปาร์ค  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 9 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วำระที ่ 1   รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

วำระที ่2   รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  2561 

  วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3   พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 

วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรก ำไรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงนิปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ   นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 

ช่ือกรรมการ   นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    บตัรเสีย 

ช่ือกรรมการ   นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    บตัรเสีย 

ช่ือกรรมการ   นายไพฑูรย ์ ก าชยั 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    บตัรเสีย 
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วำระที ่ 6  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และเงนิรำงวลักรรมกำรส ำหรับผลประกอบกำร   
ด ำเนินงำน ประจ ำปี 2561        

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 
วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 และค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2562 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 
วำระที ่8   พจิำรณำแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 25 กำรประชุมคณะกรรมกำร และ ข้อ 32 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      บตัรเสีย 
วำระที ่9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    บตัรเสีย 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

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

 (   …………….......………………………  ) 

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

( ……….………………………. ) 
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หมำยเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
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(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
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 นายนริศ  ศรีนวล    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ  68  ปี  
 อยูบ่า้นเลขท่ี  59              หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ต  าบล สวนพริกไทย 
 อ าเภอ  เมืองปทุมธานี                     จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

 3. ช่ือ นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ62 ปี 
     อยูบ่า้นเลขท่ี  59              หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ต  าบล สวนพริกไทย 
   อ าเภอ  เมืองปทุมธานี    จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000    หรือ 

 4. ช่ือ นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   อาย ุ51 ปี  
 อยูบ่า้นเลขท่ี  59              หมู่ท่ี  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ต  าบล สวนพริกไทย 
 อ าเภอ  เมืองปทุมธานี    จงัหวดั  ปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000          

        คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค  ตั้งอยู่
เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วำระที ่ 1   รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วำระที ่2   รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  2561 

  วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
วำระที ่3   พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิและรำยงำนของ ผู้สอบบัญชีส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม  2561 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 

วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรก ำไรเพือ่ส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงนิปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 
วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ   นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง    บตัรเสีย 
ช่ือกรรมการ   นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง    บตัรเสีย 
ช่ือกรรมการ   นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง    บตัรเสีย 
ช่ือกรรมการ   นายไพฑูรย ์ ก าชยั 

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง    บตัรเสีย 
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วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562  และเงนิรำงวลักรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำน 
 ประจ ำปี 2561   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง     บตัรเสีย 
วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 และค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี  2562 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      บตัรเสีย 
วำระที ่8   พจิำรณำแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 25 กำรประชุมคณะกรรมกำร และ ข้อ 32 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      บตัรเสีย 
วำระที ่9  พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    บตัรเสีย 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ีองท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

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

 (   ……………….………………………………  ) 

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

 ( ……………………..……………………………) 
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หมำยเหตุ 
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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