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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรูม  ชั้น 2  
โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมี 
นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม  และ
แจง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 75 ราย  เป็นจ านวนหุ้น 163,680,043 หุ้น และผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม จ านวน 71 ราย เป็นจ านวนหุ้น 101,827,218 หุ้น รวมเป็น 146 ราย นบั
จ านวนหุ้นไดท้ั้งหมด 265,507,261  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  36.3537  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
730,344,251 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัท่ี 36 ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้ งหมด ก่อนการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระตาม
หนังสือเชิญประชุมท่ีได้น าส่งแก่ท่านผูถื้อหุ้น ประธานฯ กล่าวแนะน า กรรมการ กรรมการชุดย่อย และ 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1.  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์      ประธานกรรมการ 
2.  นายนริศ          ศรีนวล               กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   
3.  นายเสริมศกัด์ิ    จารุมนสั               กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน      
                                                            และบรรษทัภิบาล  และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
4.  นายปริญช์   ผลนิวาศ      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการ 
         ตรวจสอบ 

              5. นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความ  
    เส่ียงองคก์ร และกรรมการผูจ้ดัการ 
6.  นายสงวน       ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา  
  ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
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7.  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง   กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรรมการ 
  สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

              8.  นายปัญญ ์     เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ 
  เส่ียงองคก์ร 
              9.  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

 และบรรษทัภิบาล 
             10. นายไพฑูรย ์   ก าชยั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
   องคก์ร  กรรมการลงทุน รองกรรมการผูจ้ดัการสายสนบัสนุน 
   ธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และเลขานุการบริษทั 
  
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  - ไม่มี - 
  ทั้งน้ี สัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด  

นอกจากน้ีประธานฯ  ไดแ้นะน าผูส้อบบญัชี ตวัแทนอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานใน
การบนัทึกคะแนนลงมติ เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. นายพรศกัด์ิ ชยัวณิชยา     อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน 
       ไทย 

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

 หลงัจากนั้นประธานฯ แจง้ให้นายไพฑูรย ์ ก าชยั เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 เลขานุการบริษทั ในฐานะผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทั
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี                         

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน โดยให้นับคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดย หน่ึงหุน้ เท่ากบั หน่ึงเสียง 

                 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย  
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          ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่
ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

)2(  ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผูถื้อหุน้  โดยบริษทัจะบนัทึกการลงมติออกเสียงไวใ้น
ระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบตัรลงคะแนนท่ีส่งมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะ
จะระบุวา่ไดบ้นัทึกการลงคะแนนแลว้ 

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ 
บริษทัจะนบัคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม 

(4)    ส าหรับการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูร่้วมประชุมท่ีลงมติ  
         “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง”  แลว้น ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะ  
   บนัทึกผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ โดยบริษทัจะน าคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็น 
   ดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง”  ท่ีผูถื้อหุน้ลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกคะแนน 
   เสียงในขั้นตอนการลงทะเบียนแลว้ มารวมกบัคะแนนการลงมติในห้องประชุม   
          ในการประชุมคร้ังน้ีเพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามแนวปฏิบติัดา้น CG ท่ีดี บริษทัจะเก็บบตัร

ลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมดเพื่อตรวจสอบสถานะของบตัรเสีย เพื่อหักออกจากจ านวนเสียง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม   

          กระบวนการดงักล่าวอาจใช้เวลาจึงขออนุญาตผูถื้อหุ้นท่ีจะด าเนินการประชุมตามวาระล าดบั
ถดัไป ในระหวา่งนบัคะแนน   

(5) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ และไดผ้ลการรวมคะแนนแลว้ ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯ
มอบหมายจะขานจ านวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ   

(6) ในขณะประชุม ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉันทะยื่นบตัรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้บริษทัน ามาบันทึกการลงมตินับ
คะแนน  

 (7)    ในระหวา่งการประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็น
ขอใหย้กมือหลงัจากท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯมอบหมายอนุญาตแลว้ให้แจง้ช่ือ-นามสกุล 
ระบุวา่มีสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อท่ีประชุมจะไดรั้บทราบ  

 (8)  ในวาระท่ี 5 การแต่งตั้งกรรมการ บริษทัจะขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล   
        เช่นเดียวกบัการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
   
  



Page 4 of 35 

 

 หลังจากเลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุม
ซักถามวิธีการลงคะแนน เม่ือไม่มีผูซ้ักถาม  ประธานฯ แจง้ให้ เลขานุการบริษทั  ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี       
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม        
   เมื่อวนัที ่ 27 เมษายน  2561 
    การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ได้จดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2561   บริษทัฯได้จดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไชต์ของบริษทัแล้วรวมถึงได้แนบส าเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 เลขานุการบริษทั แจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  
แก้ไข หน้าที ่17  ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั  
ข้อความเดิม 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ก าไรต่อหุน้                                        (ลา้นบาท) 0.10 0.09 

 

ข้อความใหม่ 
รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ก าไรต่อหุน้                                            (บาท) 0.10 0.09 

 
เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาและซกัถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  และเรียนเชิญนายสุรพล อ่อนอุระ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 

 
การลงมติ :    ในวาระน้ี ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
   
มติทีป่ระชุม  :    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึง 
  ประชุมเมื่อวนัที ่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
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เห็นดว้ย 265,908,321 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 406,460 หุน้ 
 
วาระที ่2. เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานปี 2561  

เลขานุการบริษทั   เรียนเชิญนายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
รายงานผลการด าเนินงานปี 2561 ต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
ผลการด าเนินงาน : งบการเงินรวม แยกตามธุรกจิหลัก ดังนี ้

รายการ หน่วย     ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รายไดจ้ากงานขาย ลา้นบาท 729.50            700.24 499.68 

รายไดจ้ากงานบริการ ลา้นบาท 3,358.62       3,726.68         6,867.26 

รายไดอ่ื้นๆ ลา้นบาท             63.24 53.68             66.51 

รายไดร้วม ลา้นบาท 4,151.37 4,480.60        7,433.45 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ลา้นบาท 145.55 64.04 (158.85) 
 

           ปี 2561 รายไดร้วมของบริษทัปรับตวัลดลงร้อยละ 7.35 จาก 4,480.60 ลา้นบาท เป็น 4,151.37 ลา้น
บาท แต่ก าไรสุทธิปรับตวัเพิ่มข้ึน จากก าไร 64.04 ลา้นบาทเป็นก าไรสุทธิ 145.55 ลา้นบาท  
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ธุรกจิผลติจ าหน่ายเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์ไฟฟ้า    ปี 2561 มียอดรวมเพิ่มข้ึนจาก 700.24 ลา้นบาท เป็น 
729.50 ลา้นบาท 
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    -     รายไดง้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะการขายหมอ้แปลงขนาดใหญ่ให้ผูป้ระกอบการ SPP         
- รายไดง้านผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กลดลง  รายไดช้ะลอตวัในกลุ่มโทรคมนาคมเน่ืองจากเป็น

ช่วงปลายการลงทุนระบบ 4G   
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ธุรกจิงานบริการ      

 
 

ปี 2561 รายไดล้ดลง จาก 3,726.68 ลา้นบาท เป็น 3,358.62 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 

- การลดลงของรายไดโ้ครงการพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นไปตามอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การปรับแผนพฒันาพลงังานทดแทน ฯ  ( AEDP )  ซ่ึงปัจจุบนัภาครัฐรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังาน
หมุนเวยีน ในราคาต ่า  ส่งผลใหก้ารลงทุนชะลอตวั   

- การเพิ่มข้ึนของงานสายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
 

ธุรกจิด้านการลงทุน  ณ. 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังาน 

                                  แสงอาทิตย ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 โรงไฟฟ้าพลงังานลม  :   57.9  mw 
 

 15%  โครงการพลงังานลม หว้ยบง 2,3 ( 180 mw ) จ่ายไฟฟ้า 2556 
  14%  โครงการพลงังานลม เขาคอ้ ( 60 mw ) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559 
  3.9%  โครงการพลงังานลม 7 โครงการ (576 mw ) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 - 2562 
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ :  3.0 mw. 
 

 100%    โครงการโซล่ารูฟ 1 mw จ่ายไฟฟ้า   ไตรมาส 2 ปี 2558 
 45.7%   โครงการโซล่าฟาร์ม 3 mw จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส 4 ปี 2557 
 49-51%  โครงการโซล่ารูฟ  1.4  mw จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส 2 ปี 2558 

 
ในดา้นการด าเนินการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) บริษทัไดรั้บการรับรองแลว้เม่ือ 22 เมษายน 

2559  และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการต่ออายใุบรับรอง   ซ่ึงในปี 2561 บริษทัจดับรรยายพิเศษเร่ือง “ความซ่ือสัตย์
สุจริต การปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งในการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม”  โดยมี 
พ.ท. กรทิพย ์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  เป็นวทิยากร และ
ทางคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ระสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในการส่ือสารใหเ้ห็นความส าคญัและให้
ความร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้และไดส่ื้อสารไปยงัคู่คา้ ลูกคา้ 
ใหรั้บทราบและร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั   

 

ทั้งหมดน้ีคือภาพรวมในการด าเนินงานของบริษทั ในส่วนรายละเอียดของตวัเลขจะช้ีแจงในงบ 

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ในวาระท่ี 3 
ส าหรับแผนการด าเนินงานในอนาคตจะขอเรียนใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบในวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นวาระ 

เก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ 

 

 เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2561 โดยวาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ดงันั้นจึงไม่มีการลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา  
   
วาระที ่3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  
2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติั 
            บริษทัได้น าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ให้กบั
ท่านผูถื้อหุน้ ตามรายงานประจ าปี 2561 ท่ีไดส่้งใหท้่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
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บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มูลงบก าไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการด าเนินงานปี 2561 และงบ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทราบดงัน้ี        

          
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยร์วม                  (ลา้นบาท) 5,649.42 6,681.98 5,906.88 7,184.00 
หน้ีสินรวม                       (ลา้นบาท) 2,684.59 3,897.29 2,716.09 4,139.04 
ส่วนของผูถื้อหุน้              (ลา้นบาท) 2,964.83 2,784.69 3,190.80 3,044.96 
รายไดร้วม                         (ลา้นบาท) 3,974.82 3,916.74 4,151.37 4,480.60 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ           (ลา้นบาท) 177.22 76.00 145.55 64.04 
ก าไรต่อหุน้                        (บาท) 0.24 0.10 0.20 0.09 

 

สินทรัพยห์มุนเวยีน :  
 งบการเงินรวมปี 2561 จ านวน 2,025.79 ล้านบาท ลดลง 1,214.92 ล้านบาท ในลูกหน้ี

การคา้ 511 ล้านบาท รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บ 209 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ 199 ลา้นบาท 
เงินสด 280 ลา้นบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จ านวน 1,840.39 ลา้นบาท ลดลง 1,017.78 ลา้นบาท ใน
ลูกหน้ีการคา้ 409 ลา้นบาท รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บ 209 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ 118 ลา้น
บาท เงินสด 303 ลา้นบาท  

 สินทรัพยห์มุนเวียน ในงบรวม มากกวา่งบเฉพาะกิจการประมาณ 185 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นรายการสินคา้คงเหลือ ในธุรกิจโรงงานเด็มโกเ้พาเวอร์ 

สินทรัพยร์วม :   
 งบการเงินรวมปี 2561 เป็นจ านวน 7,184.00 ลา้นบาท ลดลง 1,277  ลา้นบาท ส่วนใหญ่มา

จากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนประเภทลูกหน้ีประมาณ 500 ลา้นบาท รายไดร้อการ
เรียกเก็บเงินประมาณ 200 ลา้นบาท เงินสดประมาณ 300 ลา้นบาท การลดลงของสินทรัพย์
หมุนเวยีนจะสอดคลอ้งกบัหน้ีสินท่ีลดลง ตามนโยบายการเร่งส่งมอบงานและเรียกเก็บหน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จ านวน 5,649.42 ลา้นบาท ลดลง 1,032  ลา้นบาท  
ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินทรัพยห์มุนเวยีนประเภท ลูกหน้ี เช่นกนั 

หน้ีสินรวม :   
 งบการเงินรวมปี 2561 จ านวน 2,716.09 ลา้นบาท ลดลง 1,423  ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก

การลดลงของหน้ีสินหมุนเวยีนประเภท เจา้หน้ีสถาบนัการเงินและเจา้หน้ีการคา้ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จ านวน 2,684.59 ล้านบาท ลดลง 1,213  ล้านบาท ส่วน
ใหญ่มาจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนประเภท เจา้หน้ีสถาบนัการเงินประมาณ 400
ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้ประมาณ 700-800 ลา้นบาท ซ่ึงจะท าใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ :   
 งบการเงินรวมปี 2561 จ านวน 3,190.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนประมาณ 140  ลา้นบาท มาจาก

ก าไรของกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จ านวน 2,964.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนประมาณ 170  ลา้นบาท 

มาจากก าไรของกิจการ  
รายได ้ :    (ตามท่ีนายพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์ช้ีแจงไปแลว้ ) 

 งบการเงินรวมปี 2561 :  
 บริษทัมีรายไดร้วม 4,151.37 ลา้นบาท ลดลง 7.35 % จากรายได ้4,480.60 ลา้นบาท 

   ลดลงในงานรับเหมาดา้นพลงังานทดแทน จากการเปล่ียนแปลงนโยบายและแผน PDP 
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 :  

บริษทัมีรายไดร้วม 3,974.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1.48 % จากรายได ้3,916.74 ลา้นบาท  
 เพิ่มข้ึนในงานส่ายส่ง กฟผ. และงานระบบส่ือสาร 

  ก าไรสุทธิ :   
  งบการเงินรวมปี 2561 :  
      บริษทัมีก าไรสุทธิ 145.55 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากก าไร 64.04 ลา้นบาทในปี 2560 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจาก 
-        ค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลง  จาก 390 ลา้นบาทเป็น 365 ลา้นบาท   

       ส่วนแบ่งก าไรจากโครงการพลงังานลมและแสงอาทิตย ์เพิ่มข้ึน จาก 163 ลา้นบาท เป็น  
       189 ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 :  

บริษทัมีก าไรสุทธิ 177  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากก าไร 76 ลา้นบาท  
องคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจาก 

-        ค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลง ตน้ทุนทางการเงินลดลง จาก 93 ลา้นบาท เป็น 73 ลา้นบาท  
       เงินปันผลจากโครงการพลงังานลมลดลง จาก 237 ลา้นบาท เป็น 193 ลา้นบาท 
 

           ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
ผู้ถือหุ้น 

- สาเหตุท่ีก าไรจากงบการเงินรวม นอ้ยกวา่งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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นายไพฑูรย์ ก าชัย  
- งบการเงินรวมในปี 2561 บนัทึกส่วนแบ่งก าไร จาก AEOLUS จ านวน 189 ลา้นบาท แต่ในส่วนเงิน

ปันผลรับในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ อนุมติัเงินปันผล 193 ลา้นบาท ท าใหง้บการเงินเฉพาะ
กิจการมีตวัเลขท่ีสูงกวา่ 

- งบการเงินรวมในส่วนของบริษทัเด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั (DP) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเสาโครงเหล็ก ใน
ปีน้ี DP มีผลขาดทุนประมาณ 4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีท าให ้ก าไรขาดทุนมีส่วนต่างกนั 
  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและ 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
การลงมติ  : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 
  31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 266,717,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 262,810 หุน้ 
 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 32 และ 33 ( รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาจดัสรร
ก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้
ของบริษทั ปรากฏวา่บริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 177,217,031.93 บาท มีก าไร
สะสมยกมา จ านวน 67,868,859.81 บาท 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 
และส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
จ านวน 627,680.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เม่ือรวมก าไรท่ีจดัสรรไวก่้อน
หน้าจ านวน 81,640,676.87 บาทจะเป็นก าไรสะสมท่ีจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
82,268,357.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 822,683,573 บาท   ครบตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  

           นอกจากนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 มี
มติในวาระเดียวกนัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 
งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ให้แก่ผูถื้อ
หุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ จ  านวน 730,344,251 หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค)์  รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 36,517,212.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  
การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายเน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องส ารองกระแสเงินสดเพือ่เป็นทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงานและขยายธุรกจิ 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 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 
 

   โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย XD ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562  
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 ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
ผู้ถือหุ้น 

- เงินปันผลท่ีจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีไปเท่าไหร่ แลว้ผูถื้อหุ้นจะได้
เครดิตภาษีเท่าไหร่   

- มีก าไรสะสมทั้งหมดเท่าใด 
- จ่ายปันผลคิดเป็นก่ีเปอร์เซนตข์องก าไรทั้งหมด 

นายไพฑูรย์  ก าชัย  
- จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีร้อยละ 20 
- ก าไรสะสม 67.86 ลา้นบาท 
- จ่ายอตัรา 20.60 % ของก าไรสุทธิ ปี 2561 

ผู้ถือหุ้น 
- สาเหตุท่ีอตัราการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 20% 

นายไพฑูรย์  ก าชัย 
- บริษทัมีภาระในการปรับปรุงฐานกงัหนัลม ในทางงบการเงินปี 2561 ไดบ้นัทึกประมาณการค่า

ปรับปรุงงานไปแลว้ แต่ในความเป็นจริงบริษทัจ าเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดในการปรับปรุงฐานในปี 
2562 ตามตวัเลขท่ีบนัทึกบญัชีไปแลว้คือ 181 ลา้นบาท 

ผู้ถือหุ้น 
- ในดา้นการออกแบบกงัหนัลมในการผลิตไฟฟ้า แลว้เกิดเสียหายข้ึนมา ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2561 เคยสอบถามไปวา่ ความรับผดิชอบของผูอ้อกแบบท่ีเกิดปัญหาผดิพลาด สรุปแลว้
มีการรับผดิชอบหรือไม่และด าเนินการไปถึงไหนแลว้ ซ่ึงมีความเป็นห่วงวา่ เน่ืองจากบริษทัท่ี
ออกแบบไม่ใช่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อาจจะท าการปิดกิจการไปไดอ้ยา่งง่ายๆ ไม่
สามารถตามความคืบหนา้ต่อได ้จึงขอสอบถามความคืบหนา้วา่ด าเนินการไปอยา่งไรบา้ง 

นายไพฑูรย์  ก าชัย  
- เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการพิจารณาการจดัสรรก าไร ค าถามท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ขออนุญาตให ้

กรรมการผูจ้ดัการตอบปัญหาและช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวาระท่ี 9 
 

      เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษทั จึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ  
 
การลงมติ  :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 ตามที ่
  คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 267,452,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 1,281,201 หุน้ 
 
วาระที ่ 5. พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายปริญช์  ผลนิวาศ   กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยเป็น 
การท าหนา้ท่ีแทนนายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคร้ังน้ี   
หลกัการ และเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 
(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ได้จดัส่งไปตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5  หน้า 46) ก าหนดไวว้่า “ในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใช้วิธีจบัฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 
 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2562 ของบริษทั มี 4 คน 
ไดแ้ก่ 

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

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล      ได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา
กรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหา
บุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้คดัเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทั 
และผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ี
ไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั 
แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณากลัน่กรองวา่
ผูไ้ด้รับเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหา ฯไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ เสนอช่ือกรรมการทดแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1.    สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านง

ของกรรมการแต่ละคนท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

3. คณะกรรมการสรรหา ฯ เป็นผูพ้ิจารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณากลัน่กรองวา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติั

การเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  และกฎบตัร

คณะกรรมการ ตลอดจนการสอบทานคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษทั ดว้ย 

คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ร่วมกนัพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ดงัต่อไปน้ี 

1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษทัภิบาล, กรรมการลงทุน 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร 
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4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั กรรมการบริษทั, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, 
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

 
โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 หนา้ 31-38 
 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์  ในเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้นๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ด้รับเสนอช่ือล าดบัท่ี 2  มีคุณสมบติัความเป็นอิสระ
ครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
คณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล วา่กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบติั
ครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ดงัน้ี 

1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั กรรมการอิสระ 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมการ 
4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั กรรมการ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายปริญช์  ผลนิวาศ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
แต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  บริษทัจะใชว้ิธีเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล  โดยขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อนเพื่อบนัทึก
คะแนนการลงมติจากนั้นจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม  
 
การลงมติ  : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก 
  เสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  
  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้ 



Page 18 of 35 

 

  1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
เห็นดว้ย 267,409,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9794 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 55,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0206 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย 267,410,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9797 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 55,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0206 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ ด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
เห็นดว้ย 267,410,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9794 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 55,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0206 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
เห็นดว้ย 267,410,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9794 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 55,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0206 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ  : ในวาระท่ี 5 น้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 7,300 หุ้น 
 
วาระที ่6. พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562  และเงินรางวลักรรมการส าหรับ 
    ผลการด าเนินงาน  ประจ าปี 2561   

เลขานุการบริษทั ขอเรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษทัภิบาล เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
หลกัการ และเหตุผล 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ตามหลกัปฏิบติั CG Code 2017 ขอ้ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความ
รับผดิชอบ และจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการมี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 
1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและยะยาว 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบของกรรมการ 
3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
หลกัเกณฑ์ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและรูปแบบ

ไม่ใช่ตวัเงิน 
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก่  
 ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี  (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) 
 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูล

ค่าท่ีบริษทัสร้างให้กับผูถื้อหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัท่ีสูงเกินไป จนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผล
ประกอบการระยะสั้น 

 ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกนัความรับผิดของ
กรรมการ การประกนัชีวติกลุ่ม เป็นตน้) 

3. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะใน
ฐานะคณะกรรมการบริษทัเท่านั้น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 
2562 และพิจารณาเงินรางวลักรรมการตามผลด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561โดยคณะกรรมการได้
เห็นชอบกบันโยบาย และหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และ
การก าหนดหลกัเกณฑ์เงินรางวลักรรมการ ให้อยู่ท่ีระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ของ
กรรมการท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตาม
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัได้
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ก าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (Committee fees) ส าหรับการด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนประจ า ประกอบดว้ย  

1.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees)  กรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนประจ า  
ต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะ 
ไดรั้บค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะท่ี
ค่าตอบแทนสูงกวา่  

2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ค่าตอบแทนประจ า และเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 และปี 2562 (ปีเสนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/เดอืน) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 

คณะกรรมการ
สรรหา

ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 
(*) 

ประธาน 80,000 28,000 25,000 25,000 25,000 25,000* 
กรรมการ 30,000 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000* 
เบีย้ประชุม/คร้ัง 3,000 บาท 

หมายเหตุ  * : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเฉพาะผูท่ี้ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทยีบ ปี 2560 - 2561 และ ปี 2562 (น าเสนอ) 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรวม 

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 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

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 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร 

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

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและ

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

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแล
ค่าตอบแทนรวมใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ เป็นผู ้บริหารยงัได้รับ
ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีคนละ 
12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000  บาทต่อเดือน การประกนัชีวิตกลุ่ม การประกนั
ความรับผดิของกรรมการ ค่าจ่ายในการเขา้เป็นสมาชิก สัมมนาหลกัสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นตน้
ไป และจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 
3. เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมอนุมติั 
หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ   (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติั
จ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 

3.1 เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
3.2 เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีของ 
      งบการเงินเฉพาะ  กิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ 

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

3.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล พิจารณาเงินรางวลักรรมการส าหรับผล 
      การด าเนินงานปี 2561 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของหลกัเกณฑข์า้งตน้ (ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ 
      หุน้ปี 2561 ไดอ้นุมติัใหมี้ผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561) เป็นจ านวนเงิน 1,730,000 บาท ซ่ึงเป็น 
      จ  านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยเสนอใหก้รรมการ 
      พิจารณาจดัสรรกนัเอง 

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาลว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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ประจ าปี 2562 และค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561ตามท่ีเสนอ เน่ืองจาก
ค่าตอบแทนดงักล่าวมีรูปแบบและองคป์ระกอบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหลกัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมี
คุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้าง
คุณประโยชน์ คุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโน้มทางธุรกิจ 
(รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 1,730,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

ในปี 2561 ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินรวมกนัทั้งส้ิน 6,359,197 บาท เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม    - 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2561 จ านวน 1,730,000 บาท ตามท่ีเสนอ 
 
การลงมติ  :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง 

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2562  จ านวน 

  เงินไม่เกนิ 6,702,000 บาท  และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  
  จ านวนเงิน 1,730,000 บาท และให้มีผลตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
  เป็นต้นไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่ 
  น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
  ลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
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เห็นดว้ย 266,284,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5447 
ไม่เห็นดว้ย 1,160,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4339 
งดออกเสียง 57,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0215 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 37,100 หุน้ 
 
วาระที ่7.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และก าหนดจ านวน 

    เงินค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 
เลขานุการบริษทัเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 

ผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
 
นายนริศ ศรีนวล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 33 ในหนา้ 46 ก าหนดวา่ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 โดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้ค  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
บงัคบัใช้ในปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั
ส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
                   เลขที่ 

จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้ 
     บริษัทฯ 

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

5131 
10305 

1 ปี (2557) 
             - 
 

 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงิน
รวม ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสั
ตรี จ  ากดั, บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั,  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั, บริษทั 
เฟรเซอร์ส พร้อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั, บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั,  บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 
16 จ ากดั และบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีในส านักงานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบ
บญัชีของบริษทั 
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ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษทัประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา 
เป็นดงัน้ี 

รายการ 
จ านวนเงิน 

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 ค่าท่ี
พกั ในการไปตรวจสอบของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อม
กบัค่าสอบบญัชี 

 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit Service) ใหบ้ริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั ใน
เร่ือง ค่าเบ้ียเล้ียงและค่ายานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 0.317  ลา้นบาท ในปี 2561 
จ านวนเงินรวม 0.400 ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีค่าบริการอ่ืน 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัให้
แต่งตั้ง 

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

แห่งบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ  จ  ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติม ขอแกไ้ขตวัเลขค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบในหนงัสือเชิญประชุมฯ 
หนา้ ค่าสอบบญัชี ปี 2560 จาก 1,550,000 บาท เป็น 1,800,000 บาท  ซ่ึงมีการเผยแพร่ทาง Website ของ
ตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีผา่นมา 



Page 25 of 35 

 

      ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงวด
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี  2562  เป็นจ านวนเงิน 
1,900,000 บาท ตามท่ีเสนอ  
 
การลงมติ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
  เสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 จากบริษัทส านักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ  

 ได้แก่ น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4687 นางจินตนา เตชะมนตรีกุล  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5131 และนายนิธีพงษ์  เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับ 
 อนุญาตเลขที ่10305 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 ไม่เกนิ 1,900,000 บาท  
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้ 

เห็นดว้ย 267,503,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9927 
ไม่เห็นดว้ย 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 
งดออกเสียง 7,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 21,100 หุน้ 
 

วาระที ่8  พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25 : การประชุมกรรมการ และ ข้อ 32 : การประชุมผู้ถือหุ้น 

เลขานุการบริษทั ขอเรียนเชิญนายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
ในวาระน้ี 
นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 
2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 และขอ้ 32 เป็นดงัน้ี 
ข้อ 25 (เดิม) หน้า 51 ตามเอกสารการประชุม 
ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง  
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             ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ จดัส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม หนังสือนัด
ประชุมจะตอ้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดนดัวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็
ได ้
          ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนันดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น 
 
ข้อ 25 (ใหม่) หน้า 25 ตามเอกสารการประชุม 
“ข้อ 25 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง 
        ประธานกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษทั การนดัประชุมจะกระท าโดยวธีิอ่ืนหรือจะก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
         กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ้ในกรณีน้ีใหป้ระธาน
กรรมการก าหนดวนัและนัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอหรือนัดประชุมตาม
วนัท่ีมีค าร้องขอนั้นให้ประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนด 
วนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยสถานท่ีประชุมคณะกรรมการอาจ
เป็นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือสถานท่ีอ่ืนใดก็ได ้
         หากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จดัการ
ประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และในการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ทีเก่ียวข้องทั้งท่ีมีอยู่แล้วใน
ปัจจุบนัหรือท่ีจะมีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 
         อน่ึงในการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด” 
 
ข้อ 32 (เดิม)  หน้า 10 ตามเอกสารการประชุม 
“ข้อ 32  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีให้
เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือน ภายหลงัการส้ินสุดรอบปี
ทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 
          คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  
        หรือเม่ือผูถื้อหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด หรือ
จ านวนผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
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จ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใด
ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด ไวใ้ห้ชัดเจน คณะกรรมการตอ้งจดั
ประชุมภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 
 
ข้อ 32 (ใหม่) หน้า 10 ตามเอกสารการประชุม 
“ข้อ32  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย

ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็
ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหป้ระชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรน าเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั  
    เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั จึงเปิดใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 และขอ้ 32  ตามท่ีเสนอ  

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 
 
การลงมติ :  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติทีป่ระชุม    อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 32  ตามทีเ่สนอด้วยคะแนนเสียงไม่ 
  น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา 
  ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 267,401,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9544 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 122,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0456 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนงัสือ

เชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการอธิบายแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใน
อนาคตใหท้่านผูถื้อหุ้นทราบ โดยในวาระน้ีจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 
 
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  กรรมการผู้จัดการ 
Projects Backlog (Separate Financial Statements) 
Until   February 15, 2019 of amount 2,646.27 MB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Project Type Year 2018 Year 2020

Project value Amount Project value Project value

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

Electrical Engineering Work 3,099.31 73 2,208.84 168.33

M&E System - - - -

Signaling work 151.86 3 82.58 65.17

Steel structure work - - - -

Hardware sale 392.51 - - -

Subtotal 3,643.68 76 2,291.42 233.50

Renewable Energy 107.45 2 121.35 -

Subtotal 107.45 2 121.35 -

Contract being signed - - - -

Grand total 3,751.13 78 2,412.77 233.50

BACKLOG  PROJECT

Year 2019
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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  

       6.   CLMV : Expand the Substation and Transmission line construction business to CLMV, 
  Target 10% of total revenue in year 2019-2020.    

 
1. Backlog  นบัถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มีมูลค่าประมาณ 2,646.27 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นงาน

ทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ในจ านวนน้ีประมาณการไวว้า่ 90 % จะปิดงานในปีน้ี อีก 10 % นั้นจะปิด
งานในปีหนา้ 

2. ในเร่ืองการปรับปรุงฐานกงัหนั เหลือการปรับปรุงฐานทั้งหมด 26 ฐาน ซ่ึง 10 ฐานแรก ไดรั้บการ
อนุมติัให้เร่ิมเขา้ด าเนินการปรับปรุงฐานเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 คาดวา่จะแลว้เสร็จ
กลางเดือนพฤษภาคม 2562  ส่วนอีก 16 ฐาน คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการไดป้ลายสัปดาห์แรกของเดือน
พฤษภาคม จะแลว้เสร็จทั้ง 26 ฐาน ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2562  

3. ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้ถามเร่ืองปัญหาการออกแบบนั้นจะด าเนินการอยา่งไร  ขอเรียนให้ทราบวา่ บริษทั 
ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ส่ิงท่ีเราพิจารณาคือ การประเมินส่ิงท่ีสูญเสีย และการรับผลประโยชน์สุทธิเป็น
เท่าไหร่ กบัการด าเนินการกบัผูอ้อกแบบ  โดยตอ้งน ามาประเมินสุทธิ แลว้จะพิจารณาการ
ด าเนินการกบัผูอ้อกแบบต่อไป 
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ส าหรับแผนการด าเนินงานในอนาคต 
1) การขยายธุรกิจ Solar Rooftop ในส่วนของโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม มีรูปแบบธุรกิจ 

 บริษทัเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
 บริษทัร่วมลงทุน 
 บริษทัเป็นผูล้งทุน 

2) งานรับเหมาดา้นไฟฟ้า ตามการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มี
แผนงานในปี 2558-2565 ประมาณ 120,000 ลา้นบาท ในส่วนท่ีเด็มโกด้ าเนินงานคือการ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง ซ่ึงจะมีการประมูลงานหมุนเวยีนปีละประมาณ 10,000 
ลา้นบาท  

3) การไฟฟ้านครหลวง เป็นงานไฟฟ้าใตดิ้นขนาดใหญ่ ในปี 2559-2566  ระยะเวลา 10 ปี มูลค่า
48,000 ลา้นบาท เฉล่ียต่อปี ปีละประมาณ 4,800 ลา้นบาท  

4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง เฉล่ียต่อปี ปีละประมาณ 7,000 
ลา้นบาท ส าหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใตดิ้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการลงทุนเฉล่ียปี
ละ ประมาณ 2,800 ลา้นบาท ขณะน้ีบริษทัมีแผนงานในการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ เพื่อ
สร้างฐานการตลาดใหม่ในอนาคต 

 
- ในประเทศพม่ามีการสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง ซ่ึงบริษทัเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและ

จ่ายไฟเรียบร้อยแลว้ 2 โครงการ ขณะน้ีมีการเสนอราคางานก่อสร้างสายส่ง 1 โครงการมูลค่า 350 
ลา้นบาท โดยบริษทัมีการศึกษาออกแบบก่อสร้าง ร่วมกบัพนัธมิตรท่ีเคยร่วมงานกนัมาแลว้  

- ในประเทศ สปป.ลาว มีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่ีน ้าชีแลว้เสร็จ 1 โครงการ โครงการต่อไปคืองาน
สถานีไฟฟ้า และงานสายส่ง โดยบริษทัมุ่งเนน้ใน 2 ประเทศน้ีเป็นหลกั 
 
5) งาน EIT (Electrical Instrument & Communication) คือการวางระบบไฟฟ้า และระบบส่ือสาร

กบัผูไ้ดรั้บสัมปทานวางท่อก๊าซและท่อน ้ามนัของ ปตท. ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งเสนองาน
มูลค่า 2,800 ลา้นบาท  

6) งานก่อสร้างระบบส่ือสารใตดิ้นในกรุงเทพมหานคร มีการเสนอราคา อยูร่ะหวา่งรอการ
ประกาศผล ซ่ึงบริษทัจะสามารถเสนอข่าวได ้เม่ือลงนามในสัญญาแลว้เท่านั้น 

 
นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ช้ีแจงเพิ่มเติมเร่ือง การจ่ายเงินปันผลท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย ดงัน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั นั้น ทางคณะกรรมการอิสระท่ีมีจ านวน 5 ท่านไดมี้การสอบถาม
เพิ่มเติมในท่ีประชุมกรรมการวา่มีเหตุผลอะไรท่ีการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย หลงัจากไดรั้บการ
ช้ีแจงความจ าเป็นจากฝ่ายบริหาร กรรมการอิสระจึงมีความเห็นชอบในการเสนอจ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น  
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ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
ผู้ถือหุ้น 

- ถา้ซ่อมฐานกงัหนัเสร็จแลว้ ยงัมีค่าใชจ่้ายตรงน้ีอีกหรือไม่ 
- ตามท่ีผูถื้อหุน้ท่านก่อนหนา้ถาม เร่ืองของผูอ้อกแบบยงัไม่ไดรั้บความชดัเจนจะมีวธีิการจดัการ

อยา่งไร  
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 

- ยงัมีค่าใชจ่้าย  Loss of Production ในระหวา่งการปิดซ่อมฐาน แต่เม่ือซ่อมเสร็จก็จะไม่มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มอีก 

- ในส่วนของผูอ้อกแบบจะด าเนินการอยา่งไรนั้น จากท่ีมีความกงัวลเร่ืองผูอ้อกแบบ หากบริษทัมีการ
ด าเนินการฟ้องร้องแลว้ชนะแต่ผูอ้อกแบบอาจไม่มีเงินชดใชใ้ห ้  บริษทัก าลงัพิจารณาค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินคดี และค่า Verify ขอ้มูล ซ่ึงคาดวา่จะสูงมาก 

ผู้ถือหุ้น 
- ค่าใชจ่้ายในการซ่อมฐานทั้งหมดควรจะเป็นเท่าไหร่ 

นายไพฑูรย์  ก าชัย 
- ในงบการเงินปี 2561 มีการประมาณการค่าใชจ่้ายไว ้181 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกค่าใชจ่้ายไปแลว้ในการ

ซ่อมฐานจะมีค่าใชจ่้าย 2 ส่วนคือ  
1) ค่าก่อสร้าง ซ่ึงมีการบนัทึกในงบการเงินปี 2561 ไปแลว้ 181 ลา้นบาท ตาม

ประมาณการ 
2) เงินชดเชยระหวา่งหยดุปรับปรุงฐานกงัหนัลม  การประมาณการค่าใชจ่้ายท าได้

ยาก และก็ไม่เป็นการรับรองของมาตรฐานบญัชี เงินท่ีชดเชยคือ ชดเชยในดา้น
ผลผลิตซ่ึงผลผลิตจะเกิดจากความเร็วลม ทิศทาง กระแสลม ซ่ึงการประมาณการ
ล่วงหนา้เป็นไปไดย้าก ค่าใชจ่้ายส่วนน้ียงัเป็นส่วนท่ีเด็มโก ้ตอ้งรับผดิชอบ 
ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-สิงหาคมน้ีในระหวา่งปรับปรุง 

ผู้ถือหุ้น  
- โครงการประปาในลาว เป็นอยา่งไรบา้ง อยากทราบผลการด าเนินงาน ก าไร  

นายไพฑูรย์  ก าชัย  
- บริษทัไดรั้บสัมปทานการผลิตและจ าหน่ายน ้าประปาในปี 2558  ระบบผลิตน ้าประปาแลว้เสร็จและ

เร่ิมจ าหน่ายน ้าประปาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 ระยะสัมปทาน 30 + 10 ปี ก าลงัการผลิตตาม
สัญญาสัมปทาน 43,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั  การลงทุนจะลงทุนระยะๆ ระยะท่ี 1 ลงทุนในก าลงัการ
ผลิต 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วนั  และจะเพิ่มปริมาณการผลิต 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั   ในทุกๆ 3-4 
ปี ตามปริมาณความตอ้งการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึน น่ีคือในส่วนของสัญญาสัมปทาน 
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เร่ืองการลงทุน  
1. การลงทุนคร้ังแรก ลงทุนระยะท่ี 1 ก าลงัการผลิต 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วนั   แต่ในส่วนของสถานี

สูบน ้า เป็นการลงทุนเพื่อรองรับทั้ง 4 เฟส (43,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั)  ท่อเป็นการลงทุน 2.5 เฟส 
โรงงานผลิต 2  เฟส เหตุผลคือ ในการลงทุนสถานีสูบน ้าระบบท่อ หากลงทุนในแต่เฟส จะท าใหมี้
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างซ ้ าๆกนั  เพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะท่ี 1 จึงเป็นการลงทุนในจ านวน
เงินท่ีมาก เพราะเป็นการลงทุนล่วงหนา้บางส่วน 

2. ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา ยงัไม่สามารถจ าหน่ายน ้าไดต้ามเป้าหมายเน่ืองจากเหตุผล 3 
ประการคือ 
  เม่ือมีการก่อสร้างแลว้เสร็จจะตอ้งมีการเช่ือมต่อท่อเขา้กบัระบบจ าหน่ายของประปาหลวงพระ

บางและบริหารจดัการจ่ายน ้าตามความตอ้งการ บริหารจดัการแรงดนัในเส้นท่อช่วงแรกเป็น
การปรับระบบใหเ้ขา้กนั ท าใหก้ารขายน ้าไดไ้ม่มากอยา่งท่ีคิด 

 ประปาหลวงพระบางจะตอ้งมีการขยายเส้นท่อยอ่ยใหก้บัหมู่บา้นต่างๆ แต่ปรากฏวา่การลงทุน
ของประปาหลวงพระบางล่าชา้  

 ในปีท่ีผา่นมา การรับซ้ือน ้าไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญา คือประปาหลวงพระบางมี
ขอ้ก าหนดในการรับซ้ือน ้าในปริมาณท่ีตกลงกนั แต่ปรากฎวา่ความตอ้งการใชน้ ้าของ
นกัท่องเท่ียวยงัไม่เป็นไปตามแผน 

  
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเด็มโก ้และประปาหลวงพระบางมีการประสานงานกนัอยูต่ลอดเวลา มีการประชุม

ร่วมกนัทุกเดือนในการท่ีจะปรับแผนในการขายน ้าใหไ้ดเ้พิ่มข้ึน  
นอกจากการปรับแผนการขายน ้าในพื้นท่ีเดิมแลว้ยงัมีการหารือถึงเร่ืองการขยายพื้นท่ีในการขายน ้า 

รวมถึงท าธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประปา ในการผลิตและจ าหน่ายน ้า เช่น  จ  าหน่ายโรงงานผลิต
เล็กๆใหก้บัประปาในการไปติดตั้งในพื้นท่ีท่ีการเดินท่อไม่คุม้กบัการลงทุน 

ทั้งหมดน้ีเป็นความพยายามในการบริหารจดัการ และพยายามใหป้ระสิทธิภาพในการลงทุนกลบัมา 
ผู้ถือหุ้น 

- เร่ือง Loss of Production ในการซ่อมแซมฐาน ซ่ึงเขา้ใจในประเด็นท่ีคาดการณ์ค่าใชจ่้ายไม่ได ้
เพราะวา่เป็นเร่ืองของธรรมชาติ แต่จะท าการค านวณอยา่งไร จะเก็บขอ้มูลในระหวา่งปิดฐานแลว้น า
ขอ้มูลจริงมาค านวณกนัวา่เป็นยอดเท่าไหร่ ซ่ึงก็น่าจะยติุธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ถา้เจรจากนัได ้ 

นายไพฑูรย์  ก าชัย   
- ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงในการค านวณคือจะใช ้ผลผลิตของกงัหนัตน้ท่ีใกลท่ี้สุด ซ่ึงมีการก าหนด

ร่วมกนัไวแ้ลว้ หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลผลผลิตจากกงัหนัตน้นั้น จะน าส่งปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมผู้
ตรวจสอบขอ้มูล ก่อนการจ่ายเงิน 
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ผู้ถือหุ้น 
- Backlog ประมาณ 2,646 ลา้นบาท และ 80-90 % รับรู้วา่เป็นรายไดข้องปีน้ี ท่านมีนโยบายจะหางาน

ใหม่เขา้มาชดเชยในส่วนท่ีจะหมดไปไดแ้ค่ไหน, มีเป้าหมายอยูป่ระมาณเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ี
จะประเมินตวัเลข แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะมุ่งท าแค่ไหนอยา่งไร  เพื่อความสบาย
ใจของผูถื้อหุ้น 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
- Backlog 2,646 ลา้นบาท 90 % ปิดในปีน้ี 10 % ปิดในปีหนา้  จากกฏหมายใหม่ทาง กลต.มี

ขอ้ก าหนด ในการใหข้่าวเร่ือง Success Rate ถา้ไม่มีขอ้มูลท่ีสนบัสนุนชดัเจน และอาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหุน้อยา่งมีนยัส าคญั หา้มผูบ้ริหารบริษทันั้นๆใหข้่าว เพราะมีผลกระทบต่อการประเมินราคา
หุน้ แต่อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้สามารถดู Success Rate ในปีท่ีผา่นมาได ้

ผู้ถือหุ้น 
- อยากทราบวา่ค่าใชจ่้ายและเงินชดเชยการผลิตของการซ่อมฐานกงัหนัลม จะหมดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี

เม่ือไหร่ 
นายไพฑูรย์  ก าชัย 

- คาดวา่หลงัจากซ่อมกงัหนั 26 ตน้ ตามแผนคือ เดือนสิงหาคม 2562 หลงัจากน้ีเม่ือซ่อมเสร็จก็จะไม่
มีเงินชดเชย 

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ 
- เงินชดเชยตน้ท่ีบริษทัหยดุการผลิต เราจะประเมินค่าเสียโอกาสจากกงัหนัตน้ท่ีใกลท่ี้สุด โดยบริษทั 

Wind Energy Holding จะส่งขอ้มูลใหบ้ริษทัตรวจสอบค่าชดเชย  ซ่ึงบริษทัมีท่ีปรึกษาถา้ตรวจสอบ
แลว้วา่ตรงกนั บริษทั Wind Energy Holding ก็จะมาวางบิลเรียกเก็บเงินค่าชดเชยดงักล่าว 

ผู้ถือหุ้น 

- เร่ืองต่อเน่ืองจากการซ่อมฐาน ไดติ้ดตามข่าวจากผูบ้ริหารใหส้ัมภาษณ์เร่ืองแลว้เสร็จของการซ่อม
กงัหนั แต่มีการเล่ือนอยูเ่ร่ือยๆ ไม่ตรงตามท่ีเคยช้ีแจงหรือใหส้ัมภาษณ์มา ปัญหาคืออะไรท่ีซ่อมไม่
เสร็จตามท่ีแจง้ไว ้

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
- ท่ีมีการเล่ือนก าหนดแลว้เสร็จ ขอช้ีแจงใหท้ราบวา่มีเง่ือนไขในการเขา้ไปซ่อมแซมฐานกงัหนั

จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก Wind Energy Holding ซ่ึงตอ้งมีความพร้อมประกอบดว้ยเร่ืองแบบ 
การทดสอบ การค านวณเร่ืองเงินชดเชย ของทาง Wind Energy Holding เอง ซ่ึงจะท าการประเมิน
คร่าวๆ วา่ควรจะเขา้ไปซ่อมในช่วงไหน ใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ทั้งทาง Wind Energy Holding 
และบริษทัเอง ซ่ึงก็คือช่วงท่ีค่าชดเชยต ่าสุด ซ่ึงทาง Wind Energy Holding เองค านึงถึงเงินชดเชย ท่ี
ตอ้งต ่าท่ีสุด เน่ืองจากมีเร่ืองของภาษี 20 % ซ่ึงพยายามเล่ียงเดือนดงักล่าว 
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ผู้ถือหุ้น 
- ในส่วนของโครงการรับเหมาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน ท่ีมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ อยากทราบ

นโยบายของผูบ้ริหารวา่มีแผนงานในดา้นใดบา้งท่ีจะมาชดเชยในดา้นโครงการพลงังานทดแทนท่ี
ลดลง 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
- งานรับเหมาหลกัของเด็มโก ้ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ

ไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงขณะนั้นบริษทัมีโครงการพลงังานทดแทนมูลค่ามหาศาล โครงการละประมาณ 
1,000-2,000 ลา้นบาท โดยขณะน้ีงานพลงังานทดแทนไดล้ดนอ้ยลง บริษทัไดมี้งานเสริมเช่น งาน 
Solar Rooftop แต่เป็นโครงการขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกไปหางาน
ต่างประเทศ คือในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศเมียนมาร์ ขณะเดียวกนัมีการกระจาย
ความเส่ียง หารายไดม้าเพิ่มเติมจากงานประเภทอ่ืน ซ่ึงคืองาน EIT และสายส่ือสารลงใตดิ้น ซ่ึงเป็น
งานใหม่ของบริษทั งานในช่วงแรกเป็นงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงในตอนหลงัเป็นงานในดา้นการ
ส่ือสารดว้ย 

ผู้ถือหุ้น 
- อยากทราบปัญหาภายในของ Wind Energy Holding และการน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยข์อง Wind Energy Holding วา่มีความคืบหนา้ยงัไง และผูบ้ริหารคิดวา่แนวโนม้จะเป็น
อยา่งไร 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
- บริษทัถือหุน้ Wind Energy Holding เพียง 4 % เท่านั้น การใหข้่าวใดๆ จะเป็นในส่วนท่ี Wind 

Energy Holding ใหข้่าวเอง ซ่ึงขอเรียนวา่ขอ้มูลท่ีมีคือขอ้มูลตาม Social Media ซ่ึงทาง Wind 
Energy Holding ยงัมีปัญหาตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบ แต่อยา่งไรก็ดี ในส่วนของการ
บริหารงานก็ยงัมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ท่ีจะน าบริษทัเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ เช่น การปิดงบการเงิน ก็
ปฏิบติัตามขั้นตอนหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยทุ์กประการ  ส่วนการจะไดเ้ขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่นั้นถือเป็นขั้นตอนต่อไป 
 

หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกคน และขอกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือเวลา  16.11 น. 
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ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม 
(นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

ลงช่ือ เลขานุการบริษทั / บนัทึกการประชุม 
       (นายไพฑูรย ์ ก าชยั) 




