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เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน  2563   เวลา 14.00 น.   

ณ หอ้งจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 

 
เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น. 

 
เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดน าแบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย    

 
 

 
 
 

 

งดแจกของช าร่วย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลิกการแจกของ
ช าร่วยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
อยา่งไรก็ตาม เด็มโกย้งัคงจดัอาหารวา่งไวร้องรับส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เฉพาะท่ีมาเขา้ร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 
 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

แนวทางปฎบิัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณกีารแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019  
(COVID-19)  เด็มโกจึ้งขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฎิบติัในการประชุม ดงัน้ี 

1. เด็มโก ้ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุน้ท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย ฯ นอ้ยกวา่ 14 วนัเขา้ร่วมการประชุม 

2. นอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1  ผูถื้อหุน้ท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงนอ้ยกวา่ 14 วนั หรือ
เป็นผูมี้ไข ้หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีอาการผิดปกติอ่ืนใด ควรมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของเด็ม
โกเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ตามวธีิการซ่ึงแสดงในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ทั้งนี ้เดม็โก้ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมทีม่ี
ความเส่ียงสูงเข้าร่วมการประชุม 

3. เด็มโกจ้ะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฎิบติัของกรมควบคุมโรค บริเวณหนา้ห้องประชุม ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีอาการ
เก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีไข ้(อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปโดยประมาณ)     เด็มโกข้อสงวนสิทธ์ิไม่
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเส่ียงดังกล่าว เข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาดว้ย
ตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ เด็มโก ้เขา้ประชุมแทนได)้  

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถื้อหุน้ เด็มโกข้อความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ แมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียง ควรมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของ เด็มโก ้เขา้ประชุมแทน 

5.    เด็มโกข้อความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม  และกรุณา
ลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ตามสมควร หลีกเล่ียงการใชมื้อสัมผสับริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก )  ไม่เพิกเฉย 
ช่วยกนัสอดส่องดูแล หากพบกรณีท่ีน่าสงสยัวา่มีความเส่ียง กรุณาด าเนินการแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัทนัที 

     เดม็โก้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะได้รับความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ี                
เพือ่สุขอนามยัทุกท่านโดยรวม ทั้งนี ้เดม็โก้ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการทีเ่หมาะสมต่อไป 
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บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  12000 โทรศพัท ์02-9595811 โทรสาร 02-9595816 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562 
 2. รายงานประจ าปี  2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
 3. รายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการแตง่ตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563  

    และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลประกอบการด าเนินงานปี  2562 
 5. นิยามกรรมการอิสระ / ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉนัทะ 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
                                8. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  2562  และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   
      ประจ าปี  2562 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้  
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 
มิถุนายน  2563   เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6   
แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210     ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน  
 2562 และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี 
กฏหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้  และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญใน 
คร้ังน้ี (รายละเอียดปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2562 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน  2562 ไดมี้การ 
บนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานปี  2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี  2562 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี   
2562  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

 
ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2562 
 
การลงมต ิ :  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม  2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั 2535 และขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ 54   ซ่ึงก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม  2562 พร้อมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  2562 ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  
2562 ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  ซ่ึงสรุปสาระท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
สินทรัพยร์วม                                          (ลา้นบาท) 5,784.67 5,984.62 
หน้ีสินรวม                                              (ลา้นบาท) 2,772.75 2,813.93 
ส่วนของผูถื้อหุน้                                    (ลา้นบาท) 3,011.92 3,170.69 
รายไดร้วม                                              (ลา้นบาท) 2,975.90 2,937.98 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ                               (ลา้นบาท) 83.61 34.28 
ก าไรต่อหุน้                                            (บาท) 0.11 0.05 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2562  
ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซีแอนดเ์อ จ ากดัแลว้ เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการ 
บริษทั เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 

 
ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินและ 
รายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2562 ซ่ึงผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่4. รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33 
(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
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พ.ศ.2535 ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 
ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั ปรากฏวา่บริษทัมีผล
ก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 83,607,462.22 บาท มีก าไรสะสมยกมา จ านวน 67,868,859.81 บาท 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อบละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองตามกฎหมาย 
และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (วาระพิเศษ) คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลประกอบการปี  2562 งวดวนัท่ี 1 มกราคม  2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท 
(สามสตางค)์  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,910,327.53 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.21 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
คณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
  

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้าน
บาท) 

83.61 177.22 76.00 (251.15) 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.34 730.34 730.34 730.34 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.03 0.05 งดจ่าย งดจ่าย 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 21.91 36.52 0.00 0.00 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 26.21 20.60 NA NA 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาล ประจ าปี  2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงิน 21,910,327.53 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 26.21   ของก าไรสุทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี  2562 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี  2562 ไม่เป็นไปตามนโยบายเนื่องจากบริษัทมีความ
จ าเป็นต้องส ารองกระแสเงนิสดเพือ่เป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานและขยายธุรกจิ  
 
ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 17 เมษายน  2563 โดยจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน  2563  

 
การลงมต ิ :    :  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที ่ 5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19  
(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ 
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ 
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยู ่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 
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กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   2563 ของบริษทั มี 4 คนไดแ้ก่ 
1)  นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง

องคก์ร 
2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ,  
    กรรมการลงทุน 
3)  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร, กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
4)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดูแลกิจการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ :  การสรรหากรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยท่ีกรรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ในการประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปี จึงตอ้งพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงตามวาระ โดย
คณะกรรมการฯ ไดก้ าหนดวธีิการและขั้นตอนในการสรรหา ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้

คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ 
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้จะ

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาวา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ เสนอช่ือ

กรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1.    สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านงของกรรมการแต่ละคนท่ีอยูใ่น

เกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ คณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั วา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษทั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัการเป็น

กรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัรคณะกรรมการ และคุณสมบติัการเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัดว้ย 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ร่วมกันพิจารณาการเสนอช่ือกรรมการแทน
กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นสมควรเสนอรายช่ือกรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 4 
คน ไดแ้ก่ 
1)  นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง

องคก์ร 
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2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ,  
    กรรมการลงทุน 
3)  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร, กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
4)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดูแลกิจการ 
 

จึงเเสนอบุคคลดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์  2563 
พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่งตามวาระ ทั้ ง 4 คน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่  1)  นายนริศ  ศรีนวล  2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ์  3) นายปราโมทย ์ อินสวา่ง  4)  นายสงวน  ตงั
เดชะหิรัญ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณากลัน่กรอง ดว้ย
ความรอบคอบ ระมดัระวงั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ฯ วา่กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น 
เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัการ
เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั และคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีบริษทัก าหนด  จึงเห็นวา่ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 
1)  นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ      
3)  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ 
4)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ 

โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ทั้งน้ีบริษทั ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  
ในเร่ืองการถือหุน้ของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้นๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บ
เสนอช่ือล าดบัท่ี 1 และ 3  มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่ง
อิสระ 
 
การลงมติ  : วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 

 
ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2563  และเงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการ 
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562   

  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั 
เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
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การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ตามหลกัปฏิบติั 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสร้าง
และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 29 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ีย
ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ  ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด ทั้งน้ี ไม่
วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั   
ดงันั้น การมีกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส มีระดบั และองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม และเพียงพอ หลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร นอกจากจะช่วยจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ี
ตอ้งการใหอ้ยูก่บับริษทัไวไ้ด ้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทั ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย 

 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดพิ้จารณาโดยค านึงถึงปัจจยั ดงัน้ี  
         1.   คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรม อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม     
              โดยใชห้ลกัปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 
              มอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และมี 
              ขนาดใกลเ้คียงกนั 

2. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กับคงรักษา
กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษทั 
โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็น
ประจ าทุกปี และน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ าทุกปี    

นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 

      1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและยะยาว 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
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 
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 และพิจารณาเงินรางวลักรรมการตามผล

ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ 
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ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการก าหนดหลกัเกณฑ์เงินรางวลักรรมการ ให้อยู่ท่ีระดับท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกับ

ภาระหนา้ท่ี ของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) ส าหรับการด 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 และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนส าหรับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่  

2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บ ริหาร ได้รับเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ี เข้าประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดรั้บค่าเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

3. เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมอนุมติั 
 
ค่าตอบแทนประจ า และเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561-2562 และปี 2563 (ปีเสนอ)                           (บาท)  

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/เดอืน) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 

คณะกรรมการ
สรรหา พจิาณา
ค่าตอบแทนและ

ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ
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 2561 - 2562 และ ปี 2563 (น าเสนอ)                        

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ  (บาท) เบีย้ประชุม   (บาท) ค่าตอบแทนรวม    (บาท) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
 คณะกรรมการบริษทั 4,200,000 4,200,000 4,200,000 180,000 300,000 240,000 4,380,000 4,500,000 4,440,000 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

612,000 612,000 612,000 96,000 72,000 96,000 708,000 684,000 708,000 

คณะกรรมการลงทุน 540,000 540,000 540,000 84,000 72,000 60,000 624,000 612,000 600,000 
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร 

540,000 240,000 300,000 75,000 54,000 75,000 615,000 294,000 375,000 

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกิจการ 

300,000 540,000 540,000 60,000 72,000 60,000 360,000 612,000 600,000 

คณะกรรมการบริหาร - - - 72,000 - - 72,000 - - 
รวม 6,192,000 6,132,000 6,192,000 567,000 570,000 531,000 6,759,000 6,702,000 6,723,000 
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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 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ 
 (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 
1. เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยตอ้งหัก

ก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ 
2.1 หกัดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 
2.2 หกัดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
2.3 หกัดว้ย รายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

3. วธีิการคิดค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมเงินรางวลักรรมการทั้งหมดท่ีพึงจ่าย
ตามขอ้ 2 แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณาจดัสรร ก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่เกิน
อตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักนัเอง 

 
เงนิรางวลักรรมการ 

 เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของหลกัเกณฑค์่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ 
ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ได้อนุมติัให้มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 นั้ น คณะกรรมการ พิจารณาก าหนดเงินจ านวน 
835,000 บาท เป็นจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสม ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดดงักล่าว โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรกนัเองตาม
หลกัเกณฑก์ารค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2563 และค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีรูปแบบและ
องค์ประกอบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับหลกัการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความ
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บั
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคง
รักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัไดเ้ป็น
อยา่งดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโนม้ทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้น
ต่างๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 
บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 835,000 บาท ตามท่ีเสนอ 
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การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี

ประจ าปี   2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ก าหนด
วา่ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี  2563 โดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใหบ้ริการ การใหค้  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
รวมถึงการรับรองรายงานทางการเงินไดท้นัเวลา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม 
คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 
รายช่ือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัทฯ 

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

5131 
10305 

1 ปี (2557) 
            1     ปี (2562) 
 

 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง  มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษทัประจ าปี 2563 
ส าหรับผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั บริษทั เด็มโก ้

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  
2563 เป็นเงินจ านวน 2,150,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 ปี  2561 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,100,000  1,000,000   900,000  
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 900,000  900,000   900,000  
ค่าสอบทานระบบ ERP คร้ังแรก 150,000   

รวม 2,150,000  1,900,000   1,800,000  

ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 
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นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ในการไปตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 
 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Service) ใหบ้ริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั ในเร่ือง ค่าเบ้ียเล้ียงและค่า
ยานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี  2561 เป็นจ านวนเงิน 0.40  ลา้นบาท ในปี  2562 จ านวนเงินรวม 0.33 ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่มี
ค่าบริการอ่ืน 
  

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 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  2563 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

การลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษัท หมวด 9  ข้อ 59 – 66 การจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  

รัฐบาลไดอ้อกพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 โดย 
มีผลเป็นการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 
2557 โดยมีขอ้ก าหนด และเง่ือนไข ดงัน้ี 

1. กฎหมายระบุวา่การประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายแต่
ละฉบบัแลว้ ผูท้  าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมสามารถก าหนดให้จดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้และใหมี้ผลเช่นเดียวกบั
การประชุมตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  

2. ใหถื้อวา่การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ี เป็นการประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมายและหา้มปฏิเสธการรับฟังขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ีเป็นพยานหลกัฐานเพียงเพราะวา่เป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. เน่ืองจากบทบญัญติัตามพระราชก าหนดน้ีแตกต่างจากบทบญัญติัตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี74/2557 เร่ือง 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ในสาระส าคญัหลายประการ จึงสมควรท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุง
ขอ้บงัคบัของบริษทัให้มีการระบุขอ้ก าหนดเร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ีไวใ้หเ้กิดความชดัเจนและเป็น
ท่ีรับรู้ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 
ขอ้ 59 การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจดัใหมี้การประชุม 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้ งน้ี การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการด าเนินการตามท่ีก าหนดในพระราชก าหนดวา่ดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั) รวมทั้งจะตอ้งเป็นไปตามกฎกระทรวง
และกฎหมายอ่ืนท่ีออกตามพระราชก าหนดฉบบัน้ี และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมก าหนด และใหใ้ชม้าตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 จนกว่าจะมีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกตามพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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ขอ้ 60  การส่งหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถด าเนินตามวธีิการ ระยะเวลา และลง 

โฆษณาทางหนังสือพิมพต์ามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมนั้นไดก้ าหนดไว ้โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได ้เวน้แต่กรณีบริษทัไม่มีขอ้มูลท่ีอยูจ่ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ผูมี้สิทธ์ิร่วมประชุมทุกราย ในการน้ี ผูมี้หน้าท่ีจดัการประชุมตอ้งจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

 
ขอ้ 61 ผูจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งจดัใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผา่นส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม กรณีประชุมกรรมการ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมซ่ึงได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถรับเบ้ียประชุมได ้

 
ขอ้ 62 ผูจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งจดัใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนสามารถลงคะแนนได ้ทั้งการลงคะแนน 

โดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลบั 
 
ขอ้ 63 ในการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัตอ้งด าเนินการเพื่อใหมี้การใชร้ะบบควบคุมการประชุมเป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษรก่อนจดัการประชุม โดยผูจ้ดัประชุมจะตอ้งจดัให้ผูค้วบคุมระบบท าหนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการระบบการประชุม
ตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จส้ิน และจะตอ้งสามารถบริหารจดัระบบเพ่ือตรวจสอบการท างานและแกปั้ญหาให้กบัผูร่้วมประชุมโดยการ
เขา้ถึงระบบแบบระยะไกล (Remote Access) ไดด้ว้ย 

 
ขอ้ 64 ผูร่้วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มูลการประชุมท่ีก าลงัน าเสนอในท่ีประชุมผา่น 

เคร่ือง หรืออุปกรณ์ส่ือสารของตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 
 
ขอ้ 65 กรณีเหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในท่ีประชุม และ/หรือผูค้วบคุมระบบจะตอ้งสามารถตดัสญัญาณเสียง  

และ/หรือสญัญาณภาพของผูร่้วมประชุมเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในระบบไดท้นัที 

ขอ้ 66 บริษทัจะตอ้งจดัใหมี้การจดัท ารายงานการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนงัสือ และจดัใหมี้การบนัทึกทั้ง
เสียงและภาพของผู ้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลับ โดยบันทึกในรูปแบบข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ และใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัโดยเพ่ิมเติมหมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การจดั
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 
 
ระเบียบวาระที ่9.  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัขอเรียนวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
ในวนัท่ี 10  มิถุนายน  2563  

ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป และ
เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกและรวดเร็วโปรดน าเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนั
ประชุม  ถา้หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงมีประวติัตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  หรือบุคคลอ่ืน
มาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบ
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มาน้ี และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  มาท่ีบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ 1 
ต าบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวนัท่ี 26  มิถุนายน  2563 หรือน าหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบดงักล่าว มอบต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาผูรั้บมอบฉันทะเขา้
ประชุม 

 
บริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2563 ฉบบัน้ี พร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ยและแบบฟอร์ม

หนังสือมอบฉันทะไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ้ นักลงทุนสัมพนัธ์ หรือหากท่านผูถื้อหุ้นท่านใด
ตอ้งการจะติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น สามารถติดต่อไดท่ี้นายไพฑูรย ์ก าชยั หรือนางสาว
วรรณฤดี สุวพนัธ์ หรือนางสาวอรวรรณ  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  2562 
ของ 

บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจา้พระยาบอลรูม  ชั้น 2 โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขท่ี 247  
ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีนางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ  เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯ 
ไดก้ล่าวเปิดการประชุม  และแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 75 ราย  เป็นจ านวนหุ้น 163,680,043 หุ้น และผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จ านวน 71 ราย เป็นจ านวนหุ้น 101,827,218 หุ้น รวมเป็น 146 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้ งหมด 
265,507,261  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  36.3537  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  730,344,251 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัท่ี 
36 ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ก่อนการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมท่ีไดน้ าส่งแก่ท่านผูถื้อหุ้น ประธานฯ กล่าวแนะน า กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และ ผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีเขา้ร่วมการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1. นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์      ประธานกรรมการ 
2. นายนริศ            ศรีนวล               กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   
3. นายเสริมศกัด์ิ    จารุมนสั                      กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  และบรรษทัภิบาล       

                                     และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
4. นายปริญช ์       ผลนิวาศ             กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ 

               5. นายพงษศ์กัด์ิ     ศิริคุปต ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
   และกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายสงวน        ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
7. นายปราโมทย ์ อินสวา่ง   กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน 
  และบรรษทัภิบาล 

               8. นายปัญญ ์       เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
              9.  นายโอฬาร      ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
             10. นายไพฑูรย ์   ก าชยั  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง องคก์ร  กรรมการลงทุน  
   รองกรรมการผูจ้ดัการสายสนบัสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และ 
   เลขานุการบริษทั 
  
 กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  - ไม่มี - 
   ทั้งน้ี สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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นอกจากน้ีประธาน ฯ  ไดแ้นะน าผูส้อบบญัชี ตวัแทนอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลง
มติ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. นายพรศกัด์ิ ชยัวณิชยา     อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

               2. นายสุรพล  อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 
3.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ    ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
4.  น.ส.สุวมิล   ทองพฒุ     ผูช่้วยผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 

 หลงัจากนั้นประธาน ฯ แจง้ให้นายไพฑูรย ์ ก าชยั เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวธีิการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 เลขานุการบริษทั ในฐานะผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 – 30 ธนัวาคม  2561 ซ่ึงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระแต่อยา่งใด และไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุม
ทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี                         

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยให้นับคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ 
โดย หน่ึงหุ้น เท่ากบั หน่ึงเสียง        ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็น
ดว้ย   ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ  
แบบ ค. 

)2(  ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลง
มติของผูถื้อหุน้  โดยบริษทัจะบนัทึกการลงมติออกเสียงไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบตัร
ลงคะแนนท่ีส่งมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะจะระบุวา่ไดบ้นัทึกการลงคะแนนแลว้ 

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉันทะ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงจาก
การลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม 

(4)    ส าหรับการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูร่้วมประชุมท่ีลงมติ   “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งด
ออกเสียง”  แลว้น ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะบนัทึกผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ โดยบริษทั
จะน าคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง”  ท่ีผูถื้อหุน้ลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึก
คะแนนเสียงในขั้นตอนการลงทะเบียนแลว้ มารวมกบัคะแนนการลงมติในหอ้งประชุมในการประชุมคร้ังน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติั
เป็นไปตามแนวปฏิบติัดา้น CG ท่ีดี บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบสถานะของบตัรเสีย เพ่ือหกั
ออกจากจ านวนเสียงผูเ้ขา้ร่วมประชุม  กระบวนการดงักล่าวอาจใชเ้วลาจึงขออนุญาตผูถื้อหุน้ท่ีจะด าเนินการประชุมตามวาระ
ล าดบัถดัไป ในระหวา่งนบัคะแนน   

(5) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ และไดผ้ลการรวมคะแนนแลว้ ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯมอบหมายจะขานจ านวน
คะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ   

(6) ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะยื่นบัตร
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหบ้ริษทัน ามาบนัทึกการลงมตินบัคะแนน  

 (7)    ในระหว่างการประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลงัจากท่ี
ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯมอบหมายอนุญาตแลว้ให้แจง้ช่ือ-นามสกลุ ระบุวา่มีสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
เพื่อท่ีประชุมจะไดรั้บทราบ  

 (8)  ในวาระท่ี 5 การแต่งตั้งกรรมการ บริษทัจะขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล   เช่นเดียวกบัการประชุม
คร้ังท่ีผา่นมา 
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 หลงัจากเลขานุการบริษทั  ช้ีแจงวธีิการลงคะแนนแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามวิธีการลงคะแนน เม่ือไม่มีผู ้
ซกัถาม  ประธาน ฯ แจง้ให ้เลขานุการบริษทั  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี       
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท  ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 27 เมษายน  2561 
    การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 ไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2561   บริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์อง
บริษทัแลว้รวมถึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 เลขานุการบริษทั แจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2561 ดงัน้ี  
แก้ไข หน้าที ่17  ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั  
ข้อความเดมิ 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ก าไรต่อหุน้                                        (ลา้นบาท) 0.10 0.09 

 
ข้อความใหม่ 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ก าไรตอ่หุน้                                            (บาท) 0.10 0.09 

 
เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและซกัถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2561 และเรียนเชิญนายสุรพล อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 
 

การลงมต ิ:    ในวาระน้ี ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   
มตทิีป่ระชุม  :    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วและมมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 
            27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 

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  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 406,460 หุน้ 
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วาระที ่2. เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานปี 2561  
เลขานุการบริษทั   เรียนเชิญนายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานปี  

2561 ต่อท่ีประชุม 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  รายงานตอ่ท่ีประชุมดงัน้ี 
ผลการด าเนินงาน : งบการเงนิรวม แยกตามธุรกจิหลกั ดงันี ้

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 ลา้นบาท แต่ก าไรสุทธิปรับตวั
เพ่ิมข้ึน จากก าไร 64.04 ลา้นบาทเป็นก าไรสุทธิ 145.55 ลา้นบาท  

 
 



Page 18 of 70 

 

ธุรกจิผลติจ าหน่ายเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์ไฟฟ้า    ปี  2561 มียอดรวมเพ่ิมข้ึนจาก 700.24 ลา้นบาท เป็น 729.50 ลา้นบาท 

 

 
 

    -     รายไดง้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะการขายหมอ้แปลงขนาดใหญ่ใหผู้ป้ระกอบการ SPP         
- รายไดง้านผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ลดลง  รายไดช้ะลอตวัในกลุ่มโทรคมนาคมเน่ืองจากเป็นช่วงปลายการลงทุนระบบ 4G   
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ธุรกจิงานบริการ      

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

- การลดลงของรายไดโ้ครงการพลงังานทดแทน  ซ่ึงเป็นไปตามอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปรับแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน ฯ  ( AEDP )  ซ่ึงปัจจุบนัภาครัฐรับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวยีน ในราคาต ่า  ส่งผลใหก้ารลงทุนชะลอตวั   

- การเพ่ิมข้ึนของงานสายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
 

ธุรกจิด้านการลงทุน  ณ. 31 ธนัวาคม  2561  บริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์ 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 

                                                                                                        

 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  และขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง

การต่ออายใุบรับรอง   ซ่ึงในปี  2561 บริษทัจดับรรยายพิเศษเร่ือง “ความซ่ือสตัยสุ์จริต การปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งในการขดักนั
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ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม”  โดยมี พ.ท. กรทิพย ์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  เป็นวทิยากร และทางคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ระสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ในการส่ือสาร

ใหเ้ห็นความส าคญัและใหค้วามร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้และไดส่ื้อสารไปยงัคู่คา้ 

ลูกคา้ ใหรั้บทราบและร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั   

ทั้งหมดน้ีคือภาพรวมในการด าเนินงานของบริษทั ในส่วนรายละเอียดของตวัเลขจะช้ีแจงในงบการเงินและรายงานของผูส้อบ

บญัชี ในวาระท่ี 3 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในอนาคตจะขอเรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นวาระเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ 

เลขานุการบริษทั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี   

2562 โดยวาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ดงันั้นจึงไม่มีการลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี  2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา  
   
วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2561 

เลขานุการบริษทั ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั 
            บริษทัไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส
เงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2561 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ให้กบัท่านผูถื้อหุ้น ตามรายงานประจ าปี  2561 ท่ีไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แลว้  

บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มูลงบก าไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการด าเนินงานปี  2561 และงบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริษทัใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทราบดงัน้ี        

          
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 ลา้นบาท ลดลง 1,214.92 ลา้นบาท ในลูกหน้ีการคา้ 511 ลา้นบาท รายไดท่ี้ยงั

ไม่เรียกเก็บ 209 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ 199 ลา้นบาท เงินสด 280 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี  2561 จ านวน 1,840.39 ลา้นบาท ลดลง 1,017.78 ลา้นบาท ในลูกหน้ีการคา้ 409 ลา้นบาท 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเก็บ 209 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือ 118 ลา้นบาท เงินสด 303 ลา้นบาท  
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 สินทรัพยห์มุนเวียน ในงบรวม มากกวา่งบเฉพาะกิจการประมาณ 185 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการสินคา้คงเหลือ 
ในธุรกิจโรงงานเด็มโกเ้พาเวอร์ 

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

หมุนเวียนประเภทลูกหน้ีประมาณ 500 ลา้นบาท รายไดร้อการเรียกเก็บเงินประมาณ 200 ลา้นบาท เงินสดประมาณ 
300 ลา้นบาท การลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียนจะสอดคลอ้งกบัหน้ีสินท่ีลดลง ตามนโยบายการเร่งส่งมอบงานและ
เรียกเก็บหน้ี 

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

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

หมุนเวยีนประเภท เจา้หน้ีสถาบนัการเงินและเจา้หน้ีการคา้ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี  2561 จ านวน 2,684.59 ลา้นบาท ลดลง 1,213  ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของ

หน้ีสินหมุนเวยีนประเภท เจา้หน้ีสถาบนัการเงินประมาณ 400ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้ประมาณ 700-800 ลา้นบาท 
ซ่ึงจะท าใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ :   
 งบการเงินรวมปี  2561 จ านวน 3,190.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณ 140  ลา้นบาท มาจากก าไรของกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี  2561 จ านวน 2,964.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนประมาณ 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 เพ่ิมข้ึน 1.48 % จากรายได ้3,916.74 ลา้นบาท  
 เพ่ิมข้ึนในงานส่ายส่ง กฟผ. และงานระบบส่ือสาร 

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

องคป์ระกอบท่ีส าคญัมาจาก 
-        ค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลง  จาก 390 ลา้นบาทเป็น 365 ลา้นบาท   

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

บริษทัมีก าไรสุทธิ 177  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากก 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 แต่ในส่วนเงินปันผลรับในส่วนงบการเงิน

เฉพาะกิจการ อนุมติัเงินปันผล 193 ลา้นบาท ท าใหง้บการเงินเฉพาะกิจการมีตวัเลขท่ีสูงกวา่ 
- งบการเงินรวมในส่วนของบริษทัเด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั (DP) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตเสาโครงเหลก็ ในปีน้ี DP มีผลขาดทุนประมาณ 

4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีท าให ้ก าไรขาดทุนมีส่วนต่างกนั 
  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับ
งวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2561 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี ้

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 

 
หมายเหต ุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 262,810 หุน้ 

 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33 ( 
รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ปรากฎในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การ
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็น
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั ปรากฏวา่บริษทัมีผล
ก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 177,217,031.93 บาท มีก าไรสะสมยกมา จ านวน 67,868,859.81 บาท 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย และ
ส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว ้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2562 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2561 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย จ านวน 627,680.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.35 ของก าไรสุทธิประจ าปี  2561 เม่ือรวมก าไรท่ีจดัสรรไวก่้อนหนา้จ านวน 81,640,676.87 บาทจะเป็นก าไรสะสมท่ีจดัสรร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 82,268,357.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 822,683,573 บาท   ครบ
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  

นอกจากนั้ น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562  มีมติในวาระ
เดียวกนัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2561 งวดวนัท่ี 1 มกราคม  2561 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ จ านวน 
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730,344,251 หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค)์  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,517,212.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของ
ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

การจ่ายเงนิปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายเนื่องจากบริษัทมคีวามจ าเป็นต้องส ารองกระแสเงนิสดเพือ่เป็นทุนหมุนเวยีน
ในการด 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 าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date)ในวนัพฤหสับดีท่ี 9 พฤษภาคม  2562 โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม  2562 ทั้งน้ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย XD ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤษภาคม  2562  
 
 ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ผู้ถือหุ้น 

- เงินปันผลท่ีจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีไปเท่าไหร่ แลว้ผูถื้อหุน้จะไดเ้ครดิตภาษีเท่าไหร่   
- 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 ไดบ้นัทึกประมาณการค่าปรับปรุงงานไปแลว้ แต่ในความ

เป็นจริงบริษทัจ าเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดในการปรับปรุงฐานในปี 2562 ตามตวัเลขท่ีบนัทึกบญัชีไปแลว้คือ 181 ลา้นบาท 
ผู้ถือหุ้น 
- ในดา้นการออกแบบกงัหนัลมในการผลิตไฟฟ้า แลว้เกิดเสียหายข้ึนมา ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เคย

สอบถามไปวา่ ความรับผิดชอบของผูอ้อกแบบท่ีเกิดปัญหาผิดพลาด สรุปแลว้มีการรับผิดชอบหรือไม่และด าเนินการไปถึงไหน
แลว้ ซ่ึงมีความเป็นห่วงวา่ เน่ืองจากบริษทัท่ีออกแบบไม่ใช่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อาจจะท าการปิดกิจการไปได้
อยา่งง่ายๆ ไม่สามารถตามความคืบหนา้ต่อได ้จึงขอสอบถามความคืบหนา้วา่ด าเนินการไปอยา่งไรบา้ง 

นายไพฑูรย์  ก าชัย  
- เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการพิจารณาการจดัสรรก าไร ค าถามท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดส้อบถาม ขออนุญาตให ้กรรมการผูจ้ดัการตอบปัญหา

และช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวาระท่ี 9 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี  2561 และการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ  
 

การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมมีต ิอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วย 
             คะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี ้

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 

หมายเหต ุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 1,281,201 หุน้ 
 

วาระที ่ 5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายปริญช ์ ผลนิวาศ   กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยเป็นการท าหนา้ท่ีแทน 

นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
คร้ังน้ี   
หลกัการ และเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 (รายละเอียด
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ได้จดัส่งไปตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  หน้า 46) ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต 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 
 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล      ไดก้ าหนดวธีิการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการทดแทนต าแหน่ง
ท่ีวา่งลง ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้
คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้
จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณากลัน่กรองวา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2562 ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหา ฯไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ เสนอช่ือกรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจาก

การพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1. สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านง

ของกรรมการแต่ละคนท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

3. คณะกรรมการสรรหา ฯ เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณากลัน่กรองวา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 

และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดพิ้จารณาจากคุณสมบติั

การเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  และกฎบตัร
คณะกรรมการ ตลอดจนการสอบทานคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษทั ดว้ย 

คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2562 เพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัต่อไปน้ี 
1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล, กรรมการ

ลงทุน 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมการบริษทั, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
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. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ใน
เร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้นๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บ
เสนอช่ือล าดบัท่ี 2  มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
คณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล วา่กรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั เห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ดงัน้ี 
1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2)  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ 
3)  นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมการ 
4)  นายไพฑูรย ์  ก าชยั กรรมการ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม นายปริญช ์ ผลนิวาศ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
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ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะใชว้ิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียงก่อนเพ่ือบนัทึกคะแนนการลงมติจากนั้นจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม  

 
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตใิห้แต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

   ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  ดงันี ้ 
  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 

 
หมายเหต ุ : ในวาระท่ี 5 น้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 7,300 หุน้ 

 
วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2562  และเงนิรางวลักรรมการส าหรับ ผลการด าเนินงาน   

  ประจ าปี  2561   
เลขานุการบริษทั ขอเรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เป็น

ผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
หลกัการ และเหตุผล 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ตามหลกัปฏิบติั CG Code 2017 ขอ้ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควร
พิจารณาใหโ้ครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 
1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและยะยาว 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ 
3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หลกัเกณฑ์ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและรูปแบบไม่ใช่ตวัเงิน 
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 จึงควรไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะคณะกรรมการบริษทั

เท่านั้น 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอท่ี 

        ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี  2562 และพิจารณาเงินรางวลักรรมการตาม 

 ผลด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี พ.ศ. 2561โดยคณะกรรมการไดเ้ห็นชอบกบันโยบาย และหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทน 

 กรรมการ  ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และการก าหนดหลกัเกณฑเ์งินรางวลักรรมการ ใหอ้ยูท่ี่ระดบัท่ีเหมาะสม และ 

 สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไป 

 ตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดใหก้รรมการ 

 ท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ (Committee fees) ส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board  

 Committee) ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนประจ า ประกอบดว้ย  

a. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees)  กรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนประจ า ต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว 
b. ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนส าหรับการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่  
2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ีย

ประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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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
บรรษทัภิบาล 

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 คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวม
ใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากค่าตอบแทนขา้งต้นแลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยงัได้รับค่าตอบแทนในสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีคนละ 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะ
เดินทางคนละ 10,000  บาทต่อเดือน การประกนัชีวิตกลุ่ม การประกนัความรับผิดของกรรมการ ค่าจ่ายในการเขา้เป็นสมาชิก 
สมัมนาหลกัสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไป และจนกวา่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 
3. เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ 

ท่ีประชุมอนุมติัหลกัเกณฑค์่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ   (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่าย
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 
3.1 เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
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3.2 เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของ 
      งบการเงินเฉพาะ  กิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ 

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

3.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล พิจารณาเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ใน 
      อตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของหลกัเกณฑข์า้งตน้ (ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2561 ไดอ้นุมติัใหมี้ผลตั้งแต่งบการเงินปี  
      2561) เป็นจ านวนเงิน 1,730,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดย 
      เสนอใหก้รรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง 

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลว่าท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี  2562 และค่าตอบแทนเงิน
รางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี  2561ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีรูปแบบและองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคลอ้ง
กบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บั
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมี
คุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่า
เพ่ิมให้แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโนม้ทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ 
ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการได้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมในดา้นต่างๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี  2562 
ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี  2561 จ านวน 1,730,000 บาท ตามท่ี
เสนอ 

ในปี  2561 ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินรวมกนัทั้งส้ิน 6,359,197 บาท เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

- ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม    - 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2562 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี  2561 จ านวน 1,730,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

 
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี  2562  จ านวนเงนิไม่เกนิ 6,702,000 บาท  และ 
  เงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี  2561 จ านวนเงนิ 1,730,000 บาท และให้มผีลตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับ 
  อนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้นไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ด้วยคะแนนเสียงไม่ 

  น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้
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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  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 37,100 หุน้ 

 
วาระที่ 7.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี

ประจ าปี  2562 
เลขานุการบริษทัเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการประชุม 

 ในวาระน้ี 
นายนริศ ศรีนวล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ใน

หน้า 46 ก าหนดว่าให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี  2561 โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ การใหค้  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา 
เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ โดยเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพ่ือพิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

 
รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

                   เลขที ่
จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้ 
     บริษัทฯ 

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

5131 
10305 

      1  ปี   (2557) 
             - 
 

โดยผูส้อบบัญชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท 
ประจ าปี  2562 ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี 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 เป็น
ผูส้อบบญัชีในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งอิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทั
ประจ าปี  2562 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

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  
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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 าหรับบริษทั
ยอ่ย ไม่มีค่าบริการอ่ืน 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 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 ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี  2562 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพ่ิมเติม ขอแกไ้ขตวัเลขค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบในหนงัสือเชิญประชุมฯ หนา้ ค่าสอบบญัชี ปี  2560  
จาก 1,550,000 บาท เป็น 1,800,000 บาท  ซ่ึงมีการเผยแพร่ทาง Website ของตลาดหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  
2562 ท่ีผา่นมา 

 

       ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม  2562  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี  2562  เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท ตามท่ีเสนอ  

 
การลงมต ิ:  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
มตทิีป่ระชุม มตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 จากบริษัทส านกังานสอบบญัชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จนิตนา มหาวนิช 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4687 นางจนิตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่5131 และ 
นายนิธีพงษ์  เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่10305 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2562  
ไม่เกนิ 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี ้

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  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 21,100 หุน้ 

 
วาระที ่8  พจิารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัทข้อ 25 : การประชุมกรรมการ และ ข้อ 32 : การประชุมผู้ถือหุ้น 

เลขานุการบริษทั ขอเรียนเชิญนายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
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 นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  :  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกใน                    การประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 และขอ้ 32 เป็นดงัน้ี 
ข้อ 25 (เดมิ) หน้า 51 ตามเอกสารการประชุม 
ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม หนงัสือนัดประชุมจะตอ้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ี 
และระเบียบวาระการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี
อ่ืน และก าหนดนดัวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนด
วนันดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น 
ข้อ 25 (ใหม่) หน้า 25 ตามเอกสารการประชุม 
“ข้อ 25 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนงัสือนดัประชุมให้กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั การนดัประชุมจะกระท าโดยวธีิอ่ืนหรือจะ
ก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไป อาจร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการก็ได ้ในกรณีน้ีใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัและ

นดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอหรือนดัประชุมตามวนัท่ีมีค  าร้องขอนั้นให้ประธานกรรมการหรือ

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู ้ก าหนด วนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการ โดยสถานท่ีประชุมคณะกรรมการอาจเป็นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือสถานท่ีอ่ืนใดก็ได ้

หากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

          อน่ึงในการส่งหนงัสือนดัประชุมกรรมการ อาจส่งผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายก าหนด” 
 
ข้อ 32 (เดมิ)  หน้า 10 ตามเอกสารการประชุม 
“ข้อ 32  คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุม
สามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือน ภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผู ้
ถือหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

        คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  
      หรือเม่ือผูถื้อหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด เขา้ช่ือกันท า
หนังสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอจะตอ้งระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพื่อการใด ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 
ข้อ 32 (ใหม่) หน้า 10 ตามเอกสารการประชุม 
“ข้อ32  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอใหป้ระชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 
วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั จึงเปิดใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณา อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 25 และขอ้ 32  ตามท่ีเสนอ  

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
การลงมต ิ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มตทิีป่ระชุม    อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 32  ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
 

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 

 
วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อย
แลว้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการอธิบายแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ โดยในวาระน้ี
จะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  กรรมการผู้จดัการ 
Projects Backlog (Separate Financial Statements) 
Until   February 15, 2019 of amount 2,646.27 MB 
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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  นบัถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 มีมูลค่าประมาณ 2,646.27 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นงานทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ในจ านวน

น้ีประมาณการไวว้า่ 90 % จะปิดงานในปีน้ี อีก 10 % นั้นจะปิดงานในปีหนา้ 

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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2. ในเร่ืองการปรับปรุงฐานกงัหนั เหลือการปรับปรุงฐานทั้งหมด 26 ฐาน ซ่ึง 10 ฐานแรก ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ร่ิมเขา้ด าเนินการ
ปรับปรุงฐานเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 คาดวา่จะแลว้เสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2562  ส่วนอีก 16 ฐาน คาดวา่จะเร่ิม
ด าเนินการไดป้ลายสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม จะแลว้เสร็จทั้ง 26 ฐาน ประมาณกลางเดือนสิงหาคม  2562  

3. ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้ถามเร่ืองปัญหาการออกแบบนั้นจะด าเนินการอยา่งไร  ขอเรียนใหท้ราบวา่ บริษทั ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ส่ิงท่ีเรา
พิจารณาคือ การประเมินส่ิงท่ีสูญเสีย และการรับผลประโยชน์สุทธิเป็นเท่าไหร่ กบัการด าเนินการกบัผูอ้อกแบบ  โดยตอ้งน ามา
ประเมินสุทธิ แลว้จะพิจารณาการด าเนินการกบัผูอ้อกแบบต่อไป 
ส าหรับแผนการด าเนินงานในอนาคต 
1) การขยายธุรกิจ Solar Rooftop ในส่วนของโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม มีรูปแบบธุรกิจ 

 บริษทัเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
 บริษทัร่วมลงทุน 
 บริษทัเป็นผูล้งทุน 

2) งานรับเหมาดา้นไฟฟ้า ตามการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีแผนงานในปี 2558-2565 ประมาณ 
120,000 ลา้นบาท ในส่วนท่ีเด็มโกด้ าเนินงานคือการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง ซ่ึงจะมีการประมูลงานหมุนเวยีน
ปีละประมาณ 10,000 ลา้นบาท  

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

4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง เฉล่ียต่อปี ปีละประมาณ 7,000 ลา้นบาท ส าหรับงานก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าใตดิ้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการลงทุนเฉล่ียปีละ ประมาณ 2,800 ลา้นบาท ขณะน้ีบริษทัมีแผนงานในการ
ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ เพ่ือสร้างฐานการตลาดใหม่ในอนาคต 

- ในประเทศพม่ามีการสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง ซ่ึงบริษทัเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างและจ่ายไฟเรียบร้อยแลว้ 2 โครงการ 
ขณะน้ีมีการเสนอราคางานก่อสร้างสายส่ง 1 โครงการมูลค่า 350 ลา้นบาท โดยบริษทัมีการศึกษาออกแบบก่อสร้าง ร่วมกบั
พนัธมิตรท่ีเคยร่วมงานกนัมาแลว้  

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

ก๊าซและท่อน ้ ามนัของ ปตท. ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งเสนองานมูลค่า 2,800 ลา้นบาท  
6) งานก่อสร้างระบบส่ือสารใตดิ้นในกรุงเทพมหานคร มีการเสนอราคา อยูร่ะหวา่งรอการประกาศผล ซ่ึงบริษทัจะสามารถ

เสนอข่าวได ้เม่ือลงนามในสญัญาแลว้เท่านั้น 
 
นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ือง การจ่ายเงินปันผลท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย ดงัน้ี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั นั้น ทางคณะกรรมการอิสระท่ีมีจ านวน 5 ท่านไดมี้การสอบถามเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุมกรรมการวา่มีเหตุผลอะไรท่ีการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย หลงัจากไดรั้บการช้ีแจงความจ าเป็นจากฝ่ายบริหาร 
กรรมการอิสระจึงมีความเห็นชอบในการเสนอจ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น  
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ จึงเปิดใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ผู้ถือหุ้น 

- ถา้ซ่อมฐานกงัหนัเสร็จแลว้ ยงัมีคา่ใชจ่้ายตรงน้ีอีกหรือไม่ 

- ตามท่ีผูถื้อหุน้ท่านก่อนหนา้ถาม เร่ืองของผูอ้อกแบบยงัไม่ไดรั้บความชดัเจนจะมีวธีิการจดัการอยา่งไร  
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
- ยงัมีค่าใชจ่้าย  Loss of Production ในระหวา่งการปิดซ่อมฐาน แต่เม่ือซ่อมเสร็จก็จะไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมอีก 
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- ในส่วนของผูอ้อกแบบจะด าเนินการอยา่งไรนั้น จากท่ีมีความกงัวลเร่ืองผูอ้อกแบบ หากบริษทัมีการด าเนินการฟ้องร้องแลว้ชนะ
แต่ผูอ้อกแบบอาจไม่มีเงินชดใชใ้ห ้  บริษทัก าลงัพิจารณาค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี และค่า Verify ขอ้มูล ซ่ึงคาดวา่จะสูงมาก 

ผู้ถือหุ้น 

- ค่าใชจ่้ายในการซ่อมฐานทั้งหมดควรจะเป็นเท่าไหร่ 
นายไพฑูรย์  ก าชัย 
- ในงบการเงินปี  2561 มีการประมาณการค่าใชจ่้ายไว ้181 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกค่าใชจ่้ายไปแลว้ในการซ่อมฐานจะมีค่าใชจ่้าย 2 

ส่วนคือ  
1) ค่าก่อสร้าง ซ่ึงมีการบนัทึกในงบการเงินปี 2561 ไปแลว้ 181 ลา้นบาท ตามประมาณการ 
2) เงินชดเชยระหวา่งหยดุปรับปรุงฐานกงัหนัลม  การประมาณการค่าใชจ่้ายท าไดย้าก และก็ไม่เป็นการรับรอง

ของมาตรฐานบญัชี เงินท่ีชดเชยคือ ชดเชยในดา้นผลผลิตซ่ึงผลผลิตจะเกิดจากความเร็วลม ทิศทาง กระแส
ลม ซ่ึงการประมาณการล่วงหนา้เป็นไปไดย้าก ค่าใชจ่้ายส่วนน้ียงัเป็นส่วนท่ีเด็มโก ้ตอ้งรับผิดชอบ ในช่วง
เดือน กมุภาพนัธ์-สิงหาคมน้ีในระหวา่งปรับปรุง 

ผู้ถือหุ้น  

- โครงการประปาในลาว เป็นอยา่งไรบา้ง อยากทราบผลการด าเนินงาน ก าไร  
นายไพฑูรย์  ก าชัย  
- บริษทัไดรั้บสมัปทานการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาในปี 2558  ระบบผลิตน ้ าประปาแลว้เสร็จและเร่ิมจ าหน่ายน ้ าประปาตั้งแต่ 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะสมัปทาน 30 + 10 ปี ก าลงัการผลิตตามสญัญาสมัปทาน 43,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั  การลงทุนจะ
ลงทุนระยะๆ ระยะท่ี 1 ลงทุนในก าลงัการผลิต 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วนั  และจะเพ่ิมปริมาณการผลิต 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั   
ในทุกๆ 3-4 ปี ตามปริมาณความตอ้งการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน น่ีคือในส่วนของสญัญาสมัปทาน 

เร่ืองการลงทุน  
1. การลงทุนคร้ังแรก ลงทุนระยะท่ี 1 ก าลงัการผลิต 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วนั   แต่ในส่วนของสถานีสูบน ้ า เป็นการลงทุนเพ่ือ

รองรับทั้ง 4 เฟส  (43,200 ลูกบาศก์เมตร/วนั)  ท่อเป็นการลงทุน 2.5 เฟส โรงงานผลิต 2  เฟส เหตผุลคือ ในการลงทุนสถานีสูบ
น ้ าระบบท่อ หากลงทุนในแต่เฟส จะท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างซ ้ าๆกนั  เพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะท่ี 1 จึงเป็นการ
ลงทุนในจ านวนเงินท่ีมาก เพราะเป็นการลงทุนล่วงหนา้บางส่วน 

2. ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา ยงัไม่สามารถจ าหน่ายน ้ าไดต้ามเป้าหมายเน่ืองจากเหตผุล 3 ประการคือ 
  เม่ือมีการก่อสร้างแลว้เสร็จจะตอ้งมีการเช่ือมต่อท่อเขา้กบัระบบจ าหน่ายของประปาหลวงพระบางและบริหารจดัการจ่าย

น ้ าตามความตอ้งการ บริหารจดัการแรงดนัในเสน้ท่อช่วงแรกเป็นการปรับระบบใหเ้ขา้กนั ท าใหก้ารขายน ้ าไดไ้ม่มากอยา่ง
ท่ีคิด 

 ประปาหลวงพระบางจะตอ้งมีการขยายเสน้ท่อยอ่ยใหก้บัหมู่บา้นต่างๆ แต่ปรากฏวา่การลงทุนของประปาหลวงพระบาง
ล่าชา้  

 ในปีท่ีผา่นมา การรับซ้ือน ้ าไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญา คือประปาหลวงพระบางมีขอ้ก าหนดในการรับซ้ือน ้ าใน
ปริมาณท่ีตกลงกนั แต่ปรากฎวา่ความตอ้งการใชน้ ้ าของนกัท่องเท่ียวยงัไม่เป็นไปตามแผน 

  
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเด็มโก ้และประปาหลวงพระบางมีการประสานงานกนัอยูต่ลอดเวลา มีการประชุมร่วมกนัทุกเดือนในการ

ท่ีจะปรับแผนในการขายน ้ าใหไ้ดเ้พ่ิมข้ึน  
นอกจากการปรับแผนการขายน ้ าในพ้ืนท่ีเดิมแลว้ยงัมีการหารือถึงเร่ืองการขยายพ้ืนท่ีในการขายน ้ า รวมถึงท าธุรกิจใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประปา ในการผลิตและจ าหน่ายน ้ า เช่น  จ าหน่ายโรงงานผลิตเลก็ๆใหก้บัประปาในการไปติดตั้งใน
พ้ืนท่ีท่ีการเดินท่อไม่คุม้กบัการลงทุน 
ทั้งหมดน้ีเป็นความพยายามในการบริหารจดัการ และพยายามใหป้ระสิทธิภาพในการลงทุนกลบัมา 
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ผู้ถือหุ้น 
- เร่ือง Loss of Production ในการซ่อมแซมฐาน ซ่ึงเขา้ใจในประเดน็ท่ีคาดการณ์ค่าใชจ่้ายไม่ได ้เพราะวา่เป็นเร่ืองของธรรมชาติ 

แต่จะท าการค านวณอยา่งไร จะเก็บขอ้มูลในระหวา่งปิดฐานแลว้น าขอ้มูลจริงมาค านวณกนัวา่เป็นยอดเท่าไหร่ ซ่ึงก็น่าจะ
ยติุธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ถา้เจรจากนัได ้ 

นายไพฑูรย์  ก าชัย   
- ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงในการค านวณคือจะใช ้ผลผลิตของกงัหนัตน้ท่ีใกลท่ี้สุด ซ่ึงมีการก าหนดร่วมกนัไวแ้ลว้ หลงัจากท่ีได้

ขอ้มูลผลผลิตจากกงัหนัตน้นั้น จะน าส่งปรึกษาทางดา้นวศิวกรรมผูต้รวจสอบขอ้มูล ก่อนการจ่ายเงิน 
ผู้ถือหุ้น 
- Backlog ประมาณ 2,646 ลา้นบาท และ 80-90 % รับรู้วา่เป็นรายไดข้องปีน้ี ท่านมีนโยบายจะหางานใหม่เขา้มาชดเชยในส่วนท่ีจะ

หมดไปไดแ้ค่ไหน, มีเป้าหมายอยูป่ระมาณเท่าไหร่ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะประเมินตวัเลข แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะ
มุ่งท าแค่ไหนอยา่งไร  เพ่ือความสบายใจของผูถื้อหุน้ 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
- Backlog 2,646 ลา้นบาท 90 % ปิดในปีน้ี 10 % ปิดในปีหนา้  จากกฏหมายใหม่ทาง กลต.มีขอ้ก าหนด ในการใหข้่าวเร่ือง Success 

Rate ถา้ไม่มีขอ้มูลท่ีสนบัสนุนชดัเจน และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้อยา่งมีนยัส าคญั หา้มผูบ้ริหารบริษทันั้นๆใหข้่าว เพราะมี
ผลกระทบต่อการประเมินราคาหุน้ แต่อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้สามารถดู Success Rate ในปีท่ีผา่นมาได ้

ผู้ถือหุ้น 
- อยากทราบวา่ค่าใชจ่้ายและเงินชดเชยการผลิตของการซ่อมฐานกงัหนัลม จะหมดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเม่ือไหร่ 
นายไพฑูรย์  ก าชัย 
- คาดวา่หลงัจากซ่อมกงัหนั 26 ตน้ ตามแผนคือ เดือนสิงหาคม 2562 หลงัจากน้ีเม่ือซ่อมเสร็จก็จะไม่มีเงินชดเชย 
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ 
- เงินชดเชยตน้ท่ีบริษทัหยดุการผลิต เราจะประเมินค่าเสียโอกาสจากกงัหนัตน้ท่ีใกลท่ี้สุด โดยบริษทั Wind Energy Holding จะส่ง

ขอ้มูลใหบ้ริษทัตรวจสอบค่าชดเชย  ซ่ึงบริษทัมีท่ีปรึกษาถา้ตรวจสอบแลว้วา่ตรงกนั บริษทั Wind Energy Holding ก็จะมาวางบิล
เรียกเก็บเงินค่าชดเชยดงักล่าว 

ผู้ถือหุ้น 

- เร่ืองต่อเน่ืองจากการซ่อมฐาน ไดติ้ดตามข่าวจากผูบ้ริหารใหส้มัภาษณ์เร่ืองแลว้เสร็จของการซ่อมกงัหนั แต่มีการเล่ือนอยูเ่ร่ือยๆ 
ไม่ตรงตามท่ีเคยช้ีแจงหรือใหส้มัภาษณ์มา ปัญหาคืออะไรท่ีซ่อมไม่เสร็จตามท่ีแจง้ไว ้

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  

- ท่ีมีการเล่ือนก าหนดแลว้เสร็จ ขอช้ีแจงใหท้ราบวา่มีเง่ือนไขในการเขา้ไปซ่อมแซมฐานกงัหนัจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก Wind 
Energy Holding ซ่ึงตอ้งมีความพร้อมประกอบดว้ยเร่ืองแบบ การทดสอบ การค านวณเร่ืองเงินชดเชย ของทาง Wind Energy 
Holding เอง ซ่ึงจะท าการประเมินคร่าวๆ วา่ควรจะเขา้ไปซ่อมในช่วงไหน ใหเ้ป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ทั้งทาง Wind Energy 
Holding และบริษทัเอง ซ่ึงก็คือช่วงท่ีค่าชดเชยต ่าสุด ซ่ึงทาง Wind Energy Holding เองค านึงถึงเงินชดเชย ท่ีตอ้งต ่าท่ีสุด 
เน่ืองจากมีเร่ืองของภาษี 20 % ซ่ึงพยายามเล่ียงเดือนดงักล่าว 

ผู้ถือหุ้น 
- ในส่วนของโครงการรับเหมาเก่ียวกบัพลงังานทดแทน ท่ีมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ อยากทราบนโยบายของผูบ้ริหารวา่มีแผนงาน

ในดา้นใดบา้งท่ีจะมาชดเชยในดา้นโครงการพลงังานทดแทนท่ีลดลง 
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ 
- งานรับเหมาหลกัของเด็มโก ้ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงขณะนั้น

บริษทัมีโครงการพลงังานทดแทนมูลค่ามหาศาล โครงการละประมาณ 1,000-2,000 ลา้นบาท โดยขณะน้ีงานพลงังานทดแทนได้
ลดนอ้ยลง บริษทัไดมี้งานเสริมเช่น งาน Solar Rooftop แต่เป็นโครงการขนาดเลก็ไม่ใหญ่มาก จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกไป
หางานต่างประเทศ คือในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศเมียนมาร์ ขณะเดียวกนัมีการกระจายความเส่ียง หารายไดม้า
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เพ่ิมเติมจากงานประเภทอ่ืน ซ่ึงคืองาน EIT และสายส่ือสารลงใตดิ้น ซ่ึงเป็นงานใหม่ของบริษทั งานในช่วงแรกเป็นงานดา้น
วศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงในตอนหลงัเป็นงานในดา้นการส่ือสารดว้ย 

ผู้ถือหุ้น 

อยากทราบปัญหาภายในของ Wind Energy Holding และการน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์อง Wind Energy  

Holding วา่มีความคืบหนา้ยงัไง และผูบ้ริหารคิดวา่แนวโนม้จะเป็นอยา่งไร 

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

เรียนวา่ขอ้มูลท่ีมีคือขอ้มูลตาม Social Media ซ่ึงทาง Wind Energy Holding ยงัมีปัญหาตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบ แต่
อยา่งไรก็ดี ในส่วนของการบริหารงานก็ยงัมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ท่ีจะน าบริษทัเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ เช่น การปิดงบการเงิน ก็ปฏิบติั
ตามขั้นตอนหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยทุ์กประการ  ส่วนการจะไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่นั้นถือเป็น
ขั้นตอนต่อไป 

หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน และขอกล่าว

ปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือเวลา  16.11 น. 

 

 

 

ลงช่ือ   ประธานท่ีประชุม 

    (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

ลงช่ือ   เลขานุการบริษทั / บนัทึกการประชุม 
       (นายไพฑูรย ์ ก าชยั) 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
รายนามและประวตัขิองกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่ง
ตามวาระ 
 

ช่ือ-สกลุ       นายนริศ ศรีนวล 

อายุ       69  ปี  

ต าแหน่งในบริษัท      กรรมการอิสระ  

       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร         

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     14 พฤศจิกายน 2557 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     5  ปี 
การศึกษา                                                                          พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 
           นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวทิยาลยัธุรกิจ บณัฑิต 

                                                      วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
                            นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ (วปม 3.)  
               Energy Generation and Distribution ประเทศสหพนัธ์ สาธารณรัฐเยอรมนั  
               Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา  

       Distribution Dispatching Technology ประเทศญ่ีปุ่น 
       Electricity Distribution Management ประเทศสวเีดน 

  ปฏิบติัการจิตวทิยา ฝ่ายอ านวยการ รุ่นท่ี 82 สถาบนั จิตวทิยาความมัน่คง 
       วทิยาลยัการการทพับก (วทบ. รุ่นท่ี 45) วทิยาลยัการทหารบก ชั้นสูง 

  Strategic Negotiation: Dealmaking for the long Term; Harvard Business School 
สหราชอาณาจกัร 

       Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549 
       Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย 
ประวตักิารอบรม                                                            Director Certification Program : DCP114/2009 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
  Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015 โดยสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD)               
  บญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ สาขา พลงังาน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน 

ปี 2556 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
2557 – ปัจจุบนั      ประธานกรรมการอิสระ        

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
      กรรมการลงทุน 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  
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2556 - 2557      กรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     3 แห่ง 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการ   ดงักล่าว 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  9 คร้ัง จาก 9 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  5  คร้ัง จาก  5 คร้ัง  

      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ   ไดน้ าความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์อยา่งสูงในดา้นวศิวกรรม การจดัการ
องคก์ร การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารความเส่ียง การบริหารโครงการดา้น
วศิวกรรมไฟฟ้า พลงังาน และใหข้อ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการด าเนินงาน
ของบริษทั และมีบทบาทอยา่งส าคญัในการสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการ โดยเฉพาะ
การท างานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตามเห็นของคณะกรรมการ
สรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ อยา่งรอบคอบ และระมดัระวงั แลว้
เห็นวา่นายนริศ ศรีนวล มีคุณสมบติัเหมาะสม กบัการประกอบธุรกิจของเด็มโก ้มีคุณ 
สมบติั การเป็นกรรมการอิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั 
และกฎบตัรคณะกรรมการ โดยสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

ความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีทีผ่่านมา 

1) เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่ม ี

2) เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ                  : ไม่เป็น 

3) มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ     : ไม่ม ี

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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ช่ือ-สกลุ       นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ ์

อายุ       42  ปี  

ต าแหน่งในบริษัท      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
       กรรมการลงทุน  

  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล 
กิจการ    

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     26 เมษายน 2560 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     3  ปี 
การศึกษา                                                                          ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Conventry, 

United Kingdom 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัประกาศนียบตัร Organization & 

Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล  
                     สหรัฐอเมริกา  

ประวตักิารอบรม                                                            Director Certification Program (DCP) CLASS 221/2016 โดยสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
ม.ค. พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั     กรรมการบริษทั     

                                         กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 
      กรรมการลงทุน 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     1 แห่ง 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการ   ดงักล่าว 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        1,452,701   หุน้ คิดเป็น 0.20 %  

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  8 คร้ัง จาก 9 คร้ัง 

 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน  5  คร้ัง จาก  5 คร้ัง 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  
    4 คร้ัง จาก  5 คร้ัง 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   บุตรชาย นางประพร์ี ปุ้ ยพนัธวงศ์ (ประธานกรรมการ) 
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ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ   มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์อยา่งสูงดา้นการตลาด การบริหารธุรกิจ 
การจดัการองคก์ร การวางแผนกลยทุธ์ ทั้งน้ีจากประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางของนาย
โอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ ์ไดใ้หข้อ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั และมีบทบาทอยา่งส าคญัในการสนบัสนุนใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบั
คุณประโยชน์ตอ่การท างานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการลงทุน  

 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตามเห็นของคณะกรรมการ
สรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ โดยกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ และ
ระมดัระวงั แลว้เห็นวา่นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ ์มีคุณสมบติัเหมาะสม กบัการประกอบ
ธุรกิจของเด็มโก ้มีคุณ สมบติั การเป็นกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการ  

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  
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ช่ือ-สกลุ       นายปราโมทย ์อินสวา่ง 
อายุ       72  ปี  

ต าแหน่งในบริษัท      กรรมการอิสระ  

       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร        
  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนก ากบัดูแลกิจการ      
  

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     29 มกราคม 2562 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     1  ปี 
การศึกษา                                                                          ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมโยธา)    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Certificate on EGAT Executive Program หลกัสูตร Leadership Development and 
Change Management ณ ส านกังาน GE ท่ีศูนยฝึ์กอบรม GE Contonville รัฐ New York , 
Atlanta , Georgia , Greenville , South Carolina สหรัฐอเมริกาประกาศนียบตัร 
Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา 

                                                     
ประวตักิารอบรม                                                            Directors Certification Program รุ่นท่ี 59 โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย   (IOD) 

  ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร “ การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหาร
ระดบัสูง ” รุ่นท่ี 2 จากสถาบนัพระปกเกลา้ 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร “ การปฏิบติัการจิตวทิยา ฝ่ายอ านวยการ ” รุ่นท่ี 87จาก
สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คงสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

  ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ตามพระราชบญัญติัวศิวกร 
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม โยธา ระดบัสามญัวศิวกร จากสภาวศิวกร 

  Certificate for Best Practice and Review “ Strategic Human Resources 

Managements ” จากศูนยฝึ์กอบรม GE Power System , Global Training and 

Development ณ เมือง Schenectady , New York สหรัฐอเมริกา 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร “ การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง Mini MBA ”จากคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
ม.ค. พ.ศ.2562  – ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ        

       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

       กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     3 แห่ง 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการ   ดงักล่าว 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 
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ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  8 คร้ัง จาก 8 คร้ัง 

 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  5  คร้ัง จาก  5 คร้ัง 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 5 
คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ   ไดน้ าความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์อยา่งสูงในดา้นการบริหารความเส่ียง 
โครงการวศิวกรรมไฟฟ้า พลงังาน การจดัการองคก์ร ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล มาใช้
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการโดยกลัน่กรองอยา่ง
รอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่นายปราโมทย ์อินสวา่ง มีคุณสมบติัเหมาะสม กบั
การประกอบธุรกิจของเด็มโก ้มีคุณสมบติั การเป็นกรรมการอิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการ โดยสามารถให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 

ความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีทีผ่่านมา 

1) เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่ม ี

2) เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ                  : ไม่เป็น 

3) มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ     : ไม่ม ี
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ช่ือ-สกลุ       นายสงวน ตงัเดชะหิรัญ  

อายุ       79  ปี  

ต าแหน่งในบริษัท      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

                                                                                            กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบั 
               ดูแลกิจการ 

  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
  

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     26 พฤษภาคม 2549 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     14  ปี 
การศึกษา                                                                          ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                                                                                ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม วฒิุวศิวกรตลอดชีพไฟฟ้าก าลงั (วฟก.240) 
  ประกาศนียบตัร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของ     รัฐบาล 

สหรัฐอเมริกา  
  ประกาศนียบตัร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes 

โดยทุนของรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 
ประวตักิารอบรม                                                            ประกาศนียบตัร ISO 9000 Lead Assessor 

                                         Directors Accreditation Program (DAP36/2005) 
  Audit Committee Program (ACP6/2005) 
  Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 
  Financial Statement for Directors  (FSD39-2019) 
     โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
2557  – ปัจจุบนั      กรรมการบริษทั     

       กรรมการบริหาร 

       กรรมการลงทุน 

       กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   

       กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนก ากบัดูแลกิจการ   

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     ไม่มี 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการ   ดงักล่าว 

 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        806,060 หุน้ คิดเป็น 0.11 % 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2562    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  9 คร้ัง จาก 9 คร้ัง 

 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  3  คร้ัง จาก  3 คร้ัง 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 5 
คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง   

ต าแหน่งกรรมการ   

  ไดน้ าความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์อยา่งสูงในดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
พลงังาน การบริหารองคก์ร ทั้งน้ีจากประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีกวา้งขวางของนาย
สงวน ตงัเดชะหิรัญ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต นอกจากน้ีไดใ้หข้อ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กิจการ 

 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการโดยกลัน่กรองอยา่ง
รอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่นายสงวน ตงัเดชะหิรัญ มีคุณสมบติัเหมาะสม กบั
การประกอบธุรกิจของเด็มโก ้มีคุณสมบติั การเป็นกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการ  

 

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี พ.ศ. 2563  และเงนิรางวลักรรมการส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562   
ข้อมูลประกอบการพจิารณาค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี พ.ศ. 2563 
 ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรูปแบบ 
ทีม่า : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตาราง 4 สดัส่วนการใชรู้ปแบบคา่ตอบแทนกรรมการ จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ตาราง 5 สดัส่วนการใชรู้ปแบบคา่ตอบแทนกรรมการจ าแนกตามระดบัรายได ้

กลุ่มธุรกจิ ค่าตอบแทนประเภททีเ่ป็นตวัเงนิ ค่าตอบแทนประเภททีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนประจ า 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% 
 
ตารางที ่7 ค่าตอบแทนประจ า จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน)                                                                                  (บาท) 

 ประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ค่ามธัยฐาน 43,750 25,000 25,000 
ค่าเฉลีย่ 69,738 33,486 33,966 

 ค่าตอบแทนท่ีรับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2561 และเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

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

 ประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ค่ามธัยฐาน 25,000 15,897 15,000 
ค่าเฉลีย่ 31,636 20,235 20,458 

 
ตารางที ่11 โบนัส จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ปี)                                                                                                            (บาท) 

 ประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ค่ามธัยฐาน 420,660 250,000 300,000 
ค่าเฉลีย่ 966,710 662,638 665,678 

 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  
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ตารางที ่18 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง)                                                             (บาท) 

คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนประจ า (บาท/คน/เดอืน) เบีย้ประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 25,750 - 20,000 15,000 - 15,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 22,000 6,300 18,050 18,750 15,000 15,000 
 
ข้อมูลรูปแบบค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบการพจิารณาวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีมา : รายงานส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 และขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ        (บาท) 

รูปแบบ
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

ผลส ารวจ 
IOD 
2561 

DEMCO 
2562 

DEMCO 
2563  
(เสนอ) 

ผล
ส ารวจ 
IOD 
2561 

DEMCO 
2562 

DEMCO 
2563 
(เสนอ)  

ผล
ส ารวจ 
IOD 
2561 

DEMCO 
2562 

DEMCO 
2563 
(เสนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า 525,000 960,000 960,000 300,000 360,000 360,000 300,000 360,000 360,000 
เบีย้ประชุม 150,000 27,000 24,000 90,000 27,000 24,000 95,382 27,000 24,000 
โบนัส 420,660 276,280 126,700 300,000 217,000 88,850 250,000 103,000 43,200 

ค่าตอบแทนรวม 1,095,660 1,263,280 1,110,700 690,000 604,000 472,850 645,382 490,000 472,200 

หมายเหตุ   ผลส ารวจของ IOD 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นค่าเฉล่ียรายปี โดยไม่รวมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมจากการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
สิทธิประโยชน์ 

 รถประจ า
ต าแหน่ง          

 ประกนั
อุบัตเิหต ุ

         

 ประกนัค่า
รักษาพยาบาล 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิประกอบการพจิารณาวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ท่ีมา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 สถาบนักรรมการบริษทัไทย ธนัวาคม 2561 
ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนประธานกรรมการ                                                                                                                                        (บาท) 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจ า/เดือน เบ้ียประชุม/คร้ัง ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี 

ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณ
การ 

ปี 2563 

จ าแนกตามระดบัรายได้ 
53,495 3,333 690,000 29,143 3,000 256,000  

987,000 
 
 
 

 
990,000 

 
 
 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

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) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร                                                                                                                           (บาท) 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจ า/เดือน เบ้ียประชุม/คร้ัง ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี 

ค่าเฉล่ีย 
ค่า

ต ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณ
การ 

ปี 2563 
จ าแนกตามระดบัรายได้ 

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

384,000 
 
 

 
 

390,000 
 
 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  

จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ  
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) 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                 (บาท) 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจ า/เดอืน เบีย้ประชุม/คร้ัง ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า

ต า่สุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

จ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณ
การ 

ปี 2563 

จ าแนกตามระดบัรายได้ 
23,734 3,.333 50,000 19,154 3,000 171,000 

384,000 390,000 

รายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท  
จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

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) 
 หมายเหต ุ จ าแนกตามระดบัรายได ้1,000-5,000 ลา้นบาท 112 บริษทั 

 กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค 21 บริษทั 
 กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง  38 บริษทั 
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                                                    นิยามกรรมการอสิระของบริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

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 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 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 หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 
ปี  

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 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 าเนินงานของบริษทั 
 

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) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

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
กฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ 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)  กิจการอ่ืน ๆ 
ข้อ 34.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา 
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 ้

ข้อบังคับบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 36. การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (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 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (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 ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ 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 หุน้ละเท่า ๆ กนั แตจ่ะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในเร่ืองหุน้บุริมสิทธิ 
ข้อ 50. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ย 
            ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 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 าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของ
บริษทั 
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ผูถื้อหุ้นอาจเลือก

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ ตรวจสอบหรือ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ช่ือ  นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั       
     อายุ  67 ปี         
     ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

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

o ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
 
2.   ช่ือ  นายปริญช ์ ผลนิวาศ 
      อายุ  63 ปี 
      ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ 
      ทีอ่ยู่   บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
     ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

o ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
 

3.   ช่ือ  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
      อายุ  52  ปี                                                                                                                    
      ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการลงทุน 
      ทีอ่ยู่   บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

o ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 
ของบริษัทเดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัจนัทร์ที ่29 มถุินายน  2563 

ณ ห้องจูปิเตอร์ ช้ัน 3  โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน  
เลขที ่99   ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 - 5755599 
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การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 และรายงานความอย่างยัง่ยนืประจ าปี  พ.ศ. 2562 

 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ไดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปีในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
 
ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 

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

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก 

แอปพลิเคชัน่ (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line  
เป็นตน้ 

 
ส าหรับระบบ Android 
 

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  
ขอใหท่้านผูถื้อหุน้และท่านผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านโปรดน าหนงัสือนดัประชุม หนงัสือมอบฉนัทะ และหลกัฐานซ่ึงมี 

รายละเอียดดงัน้ี มาเพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

1. การลงทะเบียน 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นตน้ไป  ในวนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน   
2563     ณ หอ้งจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขต 
หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  7 )  และจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode 
ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2) และหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) มาดว้ย 

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

3. การมอบฉันทะ 
 3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 3.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบฉนัทะให ้
  1.  นายเสริมศกัด์ิ  จารุมนสั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล 
     กิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
      หรือ 
  2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ 
      หรือ 
  3.  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการลงทุน 

 3.3  ขอ้มูลของกรรมการอิสระและกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
3.4  เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทั ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ภายใน 
       วนัท่ี 26  มิถุนายน  2563 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ี 
        ส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทั จะ 
        อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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4. เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน

ท่ีตนถืออยูไ่ด ้
  

4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  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 ให้แนบส 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)] ในประเทศไทยทีรั่บฝากและดูแลหุ้นของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตาม
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 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

5.1   หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

(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   วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

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. บริษทัจะนบัคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ 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   การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 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 ากดั (มหาชน) (“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 นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั          กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และก ากบัดูแลกิจการ/ 
                                    กรรมการตรวจสอบ   อาย ุ  67  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 ุ 63 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/กรรมการลงทุน   อาย ุ 52  ปี       

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

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์
คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   

วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2562 

   วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม   2562 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      

วาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ปี 2562  

   วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 ช่ือกรรมการ   นายนริศ  ศรีนวล 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   

ช่ือกรรมการ   นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายปราโมทย ์ อินสวา่ง 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
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วาระที ่ 6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และเงนิรางวลักรรมการส าหรับผลประกอบการ   
ด าเนินงาน ประจ าปี  2562         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และค่าสอบบัญชีประจ าปี  2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบับริษัท (ส่วนทีม่กีารเพิม่เตมิ) หมวด 9 การจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

 (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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หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ   
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 

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

        วนัท่ี……… เดือน …………….. พ.ศ. …………        
 (1)   ขา้พเจา้.................................................................................................................................................                                                                                                                                 
            ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี………………………ถนน……………………………ต าบล/แขวง…………………...              

อ าเภอ/เขต ……………………………………จงัหวดั.......................……………รหสั............................... 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั........................................................... 
 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) (“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 นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั          กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และก ากบัดูแลกิจการ/ 
                                    กรรมการตรวจสอบ   อาย ุ  67  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 ุ63 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/กรรมการลงทุน   อาย ุ 52  ปี       

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน่  ตัง้อยูเ่ลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

   □ หุน้สามญั  …………………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนได ้  …………………….    เสียง  
□ หุน้บุริมสิทธิ …………………… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได ้   …………………….        เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ……………………. เสียง 
 

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2562 
   วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของ ผู้สอบบัญชีส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม  2562 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   

วาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ปี 2562 
                  วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง  
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 ช่ือกรรมการ   นายนริศ  ศรีนวล 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
ช่ือกรรมการ   นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ   นายปราโมทย ์ อินสวา่ง 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ   นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
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วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563  และเงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนนิงาน  
                ประจ าปี  2562    

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2563 และค่าสอบบัญชี ประจ าปี  2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบับริษัท (ส่วนทีม่กีารเพิม่เตมิ) หมวด 9 การจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ีองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

 

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

                                            (   ……………….………………………………  ) 

 

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

                                           ( ……………………..……………………………) 
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หมายเหตุ 
1.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใหใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ   
       แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เท่านั้น 
2.   หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

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

3.    ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
      ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.   วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ 

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
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ตามท่ีพบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเช้ือไวรัส COVID- 19 บริษทัมีมาตรการในการคดักรองโรคเบ้ืองตน้ดว้ย

แบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือทา่นในการให้ขอ้มูลตามแบบสอบถามดา้นล่างน้ี

1.   ท่านมอีาการเจบ็ป่วยเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ? กรุณาวงกลมตามอาการที่ปรากฏ

ใช่ / ไม่ใช่ ใช่/ ไม่ใช่

ใช่ / ไม่ใช่ ใช / ไมใช

ใช่ / ไม่ใช่ ใช่ / ไม่ใช่

2.   ท่านเข้าพื้นที่ที่มภีาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือหรือติดต่อบุคคลที่มคีวามเส่ียงดังต่อไปนี้หรือไม่?

ใช่ / ไม่ใช่

ใช่ / ไม่ใช่

3.   โปรดระบุช่ือจงัหวัดกรณพี านักในประเทศไทย  หรือช่ือเมอืงและประเทศที่ท่านพ านักอาศัยในช่วง  14  วันที่ผ่านมา

ในช่องตารางข้างล่าง

ลายเซ็น                                                                                                  วันที่        
                 

แบบสอบถามทางสุขภาพเพ่ือการคดักรองโรค COVID- 19

ก่อนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของ บริษทั เดม็โก ้จ  ากดั (มหาชน)

ท่านได้ไปสถานที่เหล่านี้มาหรือไม่? โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่าง

ร้านอาหาร (ยกเวน้การซ้ืออาหารเพ่ือน ากลบัไปบริโภคท่ีอ่ืน)

ห้างสรรพสินคา้ (ยกเวน้ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายยา       หรือร้านขาย

สินคา้เบด็เตลด็ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต        ร้านอาหารท่ีซ้ือกลบัไป

รับประทานท่ีบา้น)

ตลาดและตลาดนดั (ยกเวน้การซ้ืออาหารสด       อาหารแห้ง อาหาร

ปรุงส าเร็จ เพ่ือน ากลบัไปบริโภคท่ีอ่ืน อาหารสตัว ์ร้าน ขายยา และสินคา้

เบด็เตลด็ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต)

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตดัผม

สถานท่ีบริการสกัผิวหนงั หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย

สถานท่ีเล่นสเกต็ หรือโรลเลอร์เบลด

สวนสนุก สถานท่ีเล่นโบวล่ิ์ง หรือตูเ้กม

ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

สนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์

สระวา่ยน ้า

สนามชนไก่ และสนามซอ้มชนไก่

ศนูยพ์ระเคร่ือง พระบชูา และสนามพระเคร่ือง พระบชูา

ศนูยแ์สดงสินคา้ ศนูยป์ระชุม และสถานท่ีจดันิทรรศการ

สถานศึกษาทกุระดบั และสถาบนักวดวิชา

สถานท่ีให้บริการควบคุมน ้าหนกั คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ    (ร้านสปา     ร้านนวดเพ่ือสุขภาพ ร้านนวด

เพ่ือเสริมความงาม)

สถานท่ีให้บริการสปา  อาบน ้า  ตดัขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสตัว์

สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

สถานประกอบกิจการอาบน ้า อบไอน ้า อบสมุนไพร

โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

สถานท่ีออกก าลงักาย

สถานบริการและสถานประกอบการท่ีคลา้ยสถานบริการ

สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย

สนามกีฬา

สนามมา้

หายใจต้ืนเร็ว / หอบเหน่ือย / หายใจล าบาก เจ็บคอ

ปวดเม่ือยตามตวั มีน ้ามูก

ทา่นไดใ้กลชิ้ดต่อผูติ้ดเช้ือหรือผูใ้ห้การดูแลรักษาผูป่้วยในสถานพยาบาล หรือผูต้อ้งสงสยัท่ีอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบ

การติดเช้ือโรค COVID- 19 หรือไม่

ช่ือ และ นามสกลุ

หมายเลขโทรศัพท์

ไข ้/ หนาวสัน่ อาการไอแห้ง ๆ / ไอมีเสมหะ


