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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน)  
วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 

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

 
นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.02

น. และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเร่ืองการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ดงัน้ี 
1. นายพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์  จากต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายไพฑรูย ์ก าชยั จากต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
จากนั้นประธานกรรมการไดข้อให้นายไพฑูรย ์ก าชัย กรรมการและเลขานุการบริษทั ด าเนินการประชุม 

แนะน าคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ช้ีแจงหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุม
ในคร้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ต่อผูถื้อ
หุน้ไวต่้อไป 

นายไพฑูรย ์ก าชยั เลขานุการบริษทั แจง้ว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีไดเ้ล่ือนมาจากก าหนดเดิมคือ
วนัท่ี 29 เมษายน 2563  ดว้ยสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19   

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้จ านวนของผูเ้ขา้ประชุมขณะเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 41 ราย  
เป็นจ านวนหุน้ 161,455,567 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน มีจ านวน 46 ราย เป็นจ านวนหุน้ 125,390,944 
หุน้ รวมเป็น 87 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 286,846,511  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  39.2755  ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  730,344,251 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 36 ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  

ก่อนการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมท่ีได้น าส่งแก่ท่านผูถื้อหุ้น 
เลขานุการบริษทั กล่าวแนะน า กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และ ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมการประชุม ดงัน้ี 
กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1.  นางประพีร์   ปุ้ยพนัธวงศ ์   ประธานกรรมการ 
2.  นายนริศ           ศรีนวล              ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

               กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   
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3.  นายเสริมศกัด์ิ   จารุมนสั                 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน   
      และก ากบัดูแลกิจการ  และกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายปริญช ์    ผลนิวาศ   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายปราโมทย ์   อินสวา่ง                กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และ 

              กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
6. นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์              กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
               และกรรมการผูจ้ดัการ 
7.  นายสงวน       ตงัเดชะหิรัญ           กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรรมการสรรหา                        
                                     พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
8.  นายปัญญ ์     เกษมทรัพย ์              กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน 
9.  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์             กรรมการ กรรมการลงทุน  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
              และก ากบัดูแลกิจการ 
10. นายไพฑรูย ์   ก าชยั              กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   
               กรรมการลงทุน และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจและ 
               โครงการขนาดใหญ่ (CFO) และเลขานุการบริษทั 
 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

นอกจากน้ีเลขานุการบริษทัไดแ้นะน าผูส้อบบญัชี ตวัแทนอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการ
บนัทึกคะแนนลงมติ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. นางสุทธารักษ ์ ปัญญา            ท่ีปรึกษากรรมการบริษทั 
2. นายณรงค ์พณิชากิจ  อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
3. นายสุรพล  อ่อนอุระ  ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 
4.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
5.  น.ส.ปุณณ์ปารมี  ปฏินิสสคัโค ผูช่้วยผูส้อบบญัชี จากบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 

 

 เลขานุการบริษทัในฐานะผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้มีมาตรการป้องกันเพ่ือ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีแนวทางปฏิบติัตนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่
ระบาดของ COVID – 19 ตามรายละเอียดเอกสารเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดยใชจุ้ดคดักรองวดั
อุณหภูมิของโรงแรม และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมหนา้กากอนามยั บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น และไดเ้ผยแพร่แจง้การส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 
หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 ธนัวาคม 
2562 ซ่ึงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระแต่อย่างใด และไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุม
ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี                         

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บัคะแนนเสียงเท่ากบั 
   จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง        ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออก    
   เสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่ง 
   การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สั     
   โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

)2(  ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระตามการลงมติของผูถื้อหุน้  โดยบริษทัจะบนัทึกการลงมติออกเสียงไวใ้นระบบ
คอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบตัรลงคะแนนท่ีส่งมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะจะระบุวา่ได้
บนัทึกการลงคะแนนแลว้ 

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัจะ
นบัคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม 

(4)      ส าหรับการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูร่้วมประชุมท่ีลงมติ 
          “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง”  แลว้น ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะบนัทึก   
          ผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ โดยบริษทัจะน าคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ   
          “งดออกเสียง”  ท่ีผูถื้อหุน้ลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกคะแนนเสียงในขั้นตอนการ 
          ลงทะเบียนแลว้ มารวมกบัคะแนนการลงมติในหอ้งประชุม   
         ในการประชุมคร้ังน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแนวปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทั

จะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบสถานะของบตัรเสีย เพ่ือหกัออกจากจ านวนเสียง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม     กระบวนการดงักล่าวอาจใชเ้วลา จึงขออนุญาตผูถื้อหุ้นท่ีจะด าเนินการประชุม
ตามวาระล าดบัถดัไป ในระหวา่งนบัคะแนน  

                              เลขานุการบริษทัไดแ้จง้นิยามบตัรเสีย ดงัน้ี บตัรท่ีแสดงการลงคะแนนไม่ชดัเจน ท าให้
ไม่สามารถยืนยนัการลงคะแนนได ้เช่นการท าเคร่ืองหมายมากกวา่หน่ึงช่อง หรือเม่ือมีการแกไ้ขการ
ลงคะแนนแต่ไม่ไดล้งลายมือช่ือก ากบั เจา้หนา้ท่ีจะไม่สามารถน ามาบนัทึกอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้

(5) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้ผลการรวมคะแนนแลว้ ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯ
มอบหมายจะขานจ านวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้น ๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ   

(6) ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่อยูใ่นหอ้งประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะยื่นบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหบ้ริษทัน ามาบนัทึกการลงมตินบัคะแนน  

 (7)    ในระหวา่งการประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นขอให้
ยกมือหลงัจากท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯ มอบหมายอนุญาตแลว้ให้แจง้ช่ือ-นามสกุล ระบุว่ามี
สถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือท่ีประชุมจะไดรั้บทราบ  
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   ทั้งน้ี ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 การสอบถาม 
ของท่านผูถื้อหุ้นอาจใช้วิธีเขียนค าถาม ระบุช่ือ สถานะของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ โดย
เจา้หนา้ท่ีจะไปเกบ็  และน ามาใหก้รรมการในการตอบค าถามต่อไป 

 (8)     ในวาระท่ี 5 การแต่งตั้งกรรมการ บริษทัจะขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล   
            เช่นเดียวกบัการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
  

 หลงัจากเลขานุการบริษทัช้ีแจงวิธีการลงคะแนนแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถาม
วิธีการลงคะแนน เม่ือไม่มีผูซ้กัถาม  เลขานุการบริษทัจึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี       
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุม เมือ่วนัที่  29  
 เมษายน  2562 
    เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมใน
วนัท่ี 29 เมษายน 2562   โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชต์ของบริษทัแลว้
รวมถึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1  
 เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ว่ามีผูถื้อหุ้นขอให้แกไ้ขรายงานการประชุมหน้า 28/65 โดยให้เพ่ิม “หน่วย : 
บาท” ดา้นบนขวามือของตารางค่าตอบแทนประจ า และเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยปี 
2561 และปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) และตารางค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทียบปี 2560 – 
2561 และ ปี 2562 (น าเสนอ) และหนา้ 30/65 เพ่ิม “หน่วย : บาท “ ดา้นบนขวามือของตารางเปรียบเทียบค่าสอบ
บญัชี 
 เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี  เม่ือไม่มีผูใ้ด
สอบถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562   
การลงมต ิ:    ในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและผูรั้บมอบ 
  ฉนัทะซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
   
มตทิี่ประชุม  :  ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง 
              ประชุมเมือ่วนัที่  29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ 
            ฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัต่อไปนี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,456,736 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  14 ราย จ านวน 610,225 หุน้ 
 
วาระที่ 2. เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานปี 2562  

เลขานุการบริษทั   เรียนเชิญนายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
รายงานผลการด าเนินงานปี 2562 ต่อท่ีประชุม 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

รายไดจ้ากงานขาย 213.08           729.50           700.24           
รายไดจ้ากงานบริการ 2,678.34       3,358.62       3,726.68       
รายไดอ่ื้น ๆ 46.56             63.24             53.68             
รายไดร้วม 2,937.98       4,151.37       4,480.60       
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) 34.28             145.55           64.04             

ผลการด าเนนิงาน  :  งบการเงนิรวม

 
 
ปี 2562 รายไดร้วมของบริษทัปรับตวัลดลงร้อยละ 29.23 จาก 4,151.37 ลา้นบาท เป็น 2,937.98 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิลดลง ร้อยละ 76.47 จากก าไร 145.55 ลา้นบาทเป็นก าไร 34.28 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุส าคญัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายขายและบริหาร (ส่วนรายการพิเศษ)  โดยในปี 2562 บนัทึกค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงฐานเสา
กงัหนัลม 172.25  ลา้นบาท (ปี 2561 86.28 ลา้นบาท) ส าหรับอตัราก าไรสุทธิลดลงจากก าไรร้อยละ 3.58 เป็นก าไร
ร้อยละ 1.19   ซ่ึงผลการด าเนินงาน แยกตามลกัษณะของธุรกิจ ดงัน้ี 
ธุรกจิผลติจ าหน่ายเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ในปี 2562 มียอดขายรวมลดลงร้อยละ 70.79 จาก 729.50 ลา้นบาท เป็น 213.08 ลา้นบาท (สดัส่วนรายไดเ้สาโครง
เหลก็ : ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า =  116.72 ลา้นบาท  : 96.36 ลา้นบาท )   รายไดล้ดลงจากธุรกิจโทรคมนาคมซ่ึงงาน
ก่อสร้างระบบ 4G แลว้เสร็จเกือบทั้งหมดและการลดลงของงานในตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงใชเ้สาโครง
เหลก็จ านวนนอ้ย  
ธุรกจิงานบริการ 
 ในปี 2562 มีรายไดล้ดลงจาก 3,358.62 ลา้นบาท เป็น 2,678.34  ลา้นบาท  เน่ืองจาก 
-   งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย ลดลง 838 ลา้นบาท เน่ืองจากการส่งมอบงานของภาคเอกชนในปี 2561 กลุ่มงาน   
    Gulf , สถานีไฟฟ้าภูเขียว จงัหวดัร้อยเอด็, สถานีไฟฟ้าหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ส่วนปี 2562 เป็นช่วงปลาย  
    งาน งานส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 500 เควี งานโครงการ อุบล 3 ร้อยเอด็ 2, ฉะเชิงเทรา 2,  
    ปราจีนบุรี 2 อยา่งไรกต็ามบริษทัมีงานไฟฟ้าใตดิ้นเพ่ิมข้ึนมา 100 ลา้นบาท 
-   รายไดอ่ื้น ๆ ลดลง 63 ลา้นบาท เหลือ 46 ลา้นบาทจากการลดลงของการขาย Dross, Ash ของบริษทั เดม็โก ้  
    เพาเวอร์ จ ากดั 
 



Page 6 of 32 

 

การปรับปรุงฐานกงัหันลมห้วยบง 2 ,3 มคีวามคืบหน้าดงันี ้

*   งานปรับปรุงฐานกงัหนัลม จ านวน26 ฐาน ปัจจุบนัผูว้า่จา้งอยูร่ะหวา่งตรวจรับงาน ซ่ึงเป็นการส่งมอบและ 

      ตรวจรับงานทั้ง 90 ฐาน คาดวา่แลว้เสร็จภายในปี 2563 ทั้งหมด 
*   บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษ ในปี 2560, 2561 และ 2562 จ านวน 96.67 ลา้นบาท   86.28 ลา้น 

      บาท  และ 172.25 ลา้นบาท รวมบนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษทั้งส้ิน 1,761.67 ลา้นบาท ใชจ่้ายเงินไป 

       แลว้ 1,761.67 ลา้นบาท 

ธุรกจิด้านการลงทุน  
ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม  :   57.9  เมกกะวตัต ์(MW) 
 15%   โครงการพลงังานลม หว้ยบง 2, 3 ( 180 MW ) จ่ายไฟฟ้าปี 2556 
  14%  โครงการพลงังานลม เขาคอ้ ( 60 MW )  ของเดม็โก ้ 8.4 MW      จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559 
  3.9% โครงการพลงังานลม 7 โครงการ (576 MW ) บริษทัลงทุน 22.5 MW จ่ายไฟฟ้าปี 2561 - 2562 
จากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานลม ไดรั้บเงินปันผลปี 2562 = 169 ลา้นบาท รวมแลว้ประมาณ 1,042 ลา้นบาท       
                                                                                      
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  :  3.0 เมกกะวตัต ์(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 
จากการลงทุน โซล่าฟาร์ม ไดรั้บเงินปันผลแลว้ ประมาณ 2.24 ลา้นบาท 
 

บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จ ากัด (DDL) :  บริษทัไดรั้บสัมปทานผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาท่ีแขวงหลวงพระบาง 
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี เร่ิมขายน ้าปี 2560 รายไดปี้ 2560 – 2562 รายไดก้ารขายน ้าประปาเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เป็นเงิน 
2.04 ลา้นบาท 14.26 ลา้นบาท 23.35 ลา้นบาท และปี 2562 มีรายไดจ้ากการขาย Mobile Plant จ านวน 5.50 ลา้น
บาท ส าหรับรายไดจ้ากการขายน ้าประปา มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากปริมาณการขายน ้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบ
กบัมีการปรับราคาค่าน ้าตามสญัญาสมัปทาน 

ในทุก ๆ ปี บริษทัมีแผนในการเพ่ิมรายไดโ้ดย 1) ขยายพ้ืนท่ีการขายน ้า  2) หารายไดอ่ื้น ๆ เช่น จากการขาย Mobile 
Plant ใช้ในการผลิตน ้ าประปาขนาดเล็ก ซ่ึงมีก าลงัการผลิตแต่ละแห่ง 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ซ่ึงในปี 2563 มี
สญัญาการขาย Mobile Plant 3 สญัญา  

ส าหรับวาระน้ี นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ไดเ้รียนแจง้ผลการด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ในส่วนของการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Coalition against Corruption  - CAC) โดยคณะกรรมการ 
CAC มีมติรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 โดยบริษทัไดรั้บการต่ออายกุารรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่จาก CAC  ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562  
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 บริษทัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2562 บริษทัจดัอบรมให้
ความรู้เร่ืองการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Coalition 
against Corruption) ใหก้บัพนกังาน และผูบ้ริหารจ านวน 3 รุ่น และมีการส่ือถึงลกูคา้ คู่คา้ พร้อมทั้งมีนโยบาย “No 
Gift Policy – เปล่ียนของขวญัเป็นค าอวยพร”  และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมพลงัอาสาสูโ้กง 
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 

ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 บริษทัไดรั้บการประเมินจากผล
ส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 (Corporate Governance Report (CGR) of Thai Listed 
Companies 2019) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัไดรั้บผลการประเมินระดบัดีเลิศ (5 
ดาว) และไดรั้บผลประเมินระดบั ร้อยละ 92.5 จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
 
เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2562 โดยวาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ดงันั้นจึงไม่มีการลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2562 ตามรายละเอยีดที่เสนอมา  
 
วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญนายปริญช ์ผลนิวาศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการ 
ตรวจสอบ ช้ีแจงท่ีประชุม 

นายปริญช ์ผลนิวาศ เรียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระท่ี 3 น้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
            บริษทัไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู ้
ถือหุน้ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ และตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีส านกังาน ก.ล.ต. รับรอง โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้ห้ความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของ
บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ ตามรายงานประจ าปี 2562 
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2562 ดงัน้ี        
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บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
หน่วย: ล้านบาท 

สินทรัพย ์
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192.53 219.81 171.09 173.06 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 900.81 919.32 824.70 931.84 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 578.69 538.79 578.44 538.79 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 4.11 23.70 4.11 72.22 
สินคา้คงเหลือ 229.16 223.68 76.97 35.42 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 140 94 100.50 136.44 89.07 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 2,046.24 2,025.79 1,791.76 1,840.39 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 42.20 38.50 42.20 38.50 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,338.82 1,303.95 1,206.85 1,206.85 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 762.99 714.57 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 97.26 91.12 60.82 60.82 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,110.83 1,109.49 1,110.83 1,109.49 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 386.09 295.24 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 6.80 6.80 6.80 6.80 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 321.30 343.92 176.30 185.57 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 751.22 767.88 18.53 13.55 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 172.41 180.15 165.61 173.98 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 97.54 39.28 55.89 3.64 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,938.38 3,881,09 3,992.91 3,809.02 

รวมสินทรัพย์ 5,984.62 5,906.88 5,784.67 5,649.42 
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บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

หน่วย: ล้านบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

1,243.01 1,052.65 1,153.01 982.65 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 897.74 910.83 1,031.82 1,026.47 
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

6.94 5.40 
 

6.52 4.33 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี 

171.96 77.00 167.52 72.56 

เงินกูย้มืระยะสั้น - 1.30 - 1.30 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - 184.16 - 184.16 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 44.53 39.23 34.58 31.15 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,364.18 2,270.56 2,393.45 2,302.61 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6.92 5.51 6.92 5.09 
เงินกูย้มืระยะยาว 320.03 329.13 304.94 309.60 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93.72 90.75 67.44 67.29 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 27.99 20.14 - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1.10 - - - 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 449.75 445.53 379.30 381.97 

รวมหนีสิ้น 2,813.93 2,716.09 2,772.75 2,684.59 
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บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

หน่วย: ล้านบาท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ส่วนของผูถื้อหุน้     
ทุนเรือนหุน้     
ทุนจดทะเบียน     
หุ้นสามญั 822,683,573 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 
บาท 

822.68 
 

822.68 
 

822.68 
 

822.68 
 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้     
หุน้สามญั 730,344,251 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 
บาท 

730.34 
 

730.34 
 

730.34 
 

730.34 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,916.04 1,916.04 1,916.04 1,916.04 
ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน 151.95 151.95 151.95 151.95 
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์
หมดอายแุลว้ 

16.36 16.36 16.36 16.36 
 

ส่วนต่าํกวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ย  

(4.00) 
 

(0.87) 
 

- - 

ก าไรสะสม (ขาดทุนสะสม)     
จดัสรรแลว้     
ทุนส ารองตามกฎหมาย 82.27 82.27 82.27 82.27 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 277.73 278.83 114.96 67.87 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทัใหญ่ 3,170.69 3,174.92 3,011.92 2,964.83 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 15.88 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,170.69 3,190.80 3,011.92 2,964.83 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,984.62 5,906.89 5,784.67 5,649.42 
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บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

หน่วย: ล้านบาท 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

รายได้     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,891.42 4,088.13 2,709.15 3,751.13 
รายไดอ่ื้น 46.56 63.24 266.75 223.69 
รวมรายได้ 2,937.98 4,151.37 2,975.90 3,974.82 

ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 2,470.99 3,627.72 2,307.61 3,283.17 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.35 5.88 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 548.43 444.83 511.88 412.67 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.68 0.62 0.58 0.26 
ตน้ทุนทางการเงิน 73.16 82.31 63.85 73.94 

รวมค่าใช้จ่าย 3,099.61 4,161.35 2,883.92 3,770.03 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ 

211.50 189.59 - - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงนิได้ 49.87 179.61 91.98 204.79 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 15.59 34.06 8.37 27.58 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีจากการ
ด าเนินงานต่อเนือ่ง 

34.28 
 

145.55 83.61 177.22 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 34.28 145.55 83.61 177.22 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม เปรียบเทียบปี 2562 และปี 2561 
สินทรัพย์รวม :   
 งบการเงินรวมปี 2562  จ านวน 5,984.62 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 77.74  ลา้นบาท จากปี 2561 
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 5,784.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 135.25  ลา้นบาท จาก

สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ดงัน้ี 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 งบการเงินรวมปี 2562  จ านวน 2,046.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 20.45 ลา้นบาท จากรายการ
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนท่ีเพ่ิมจาก 100.50 ลา้นบาท เป็น 140.94 ลา้นบาท จากภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 1,791.76 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 48.63 ลา้นบาท จาก
รายการลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ขณะท่ีรายการภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 งบการเงินรวมปี 2562  จ านวน 3,938.38 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 57.29 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของ
รายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงเกิดจากการจดัประเภทลกูหน้ีท่ีมีการฟ้องร้องและมีการผ่อนช าระเกินกว่า 
1 ปี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562  จ านวน  3,992.91 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 183.89 ลา้นบาท จากการ
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัย่อย คือบริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั และเงินให้กูย้ืมระยะยาวจาก 295.24 ลา้นบาท เป็น 
386.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 90.85 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั เด็มโก้ เดอ ลาว จ ากดั มีการปรับโครงสร้างหน้ี 
นอกจากน้ีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมจากปี 2561 จาก 3.64 ลา้นบาท เป็น 55.89 ลา้นบาท จากการจัด
ประเภทลกูหน้ีท่ีมีการผอ่นช าระระยะยาว 

หนีสิ้นรวม :   

 งบการเงินรวมปี 2562 จ านวน 2,813.93 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2561  จ านวน 97.84  ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 2,772.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 88.16  ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 

 งบการเงินรวมปี 2562 จ านวน 2,364.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 93.62 ลา้นบาท จากรายการเงิน
กูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และการลดลงของประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ไดแ้ก่ค่าซ่อม
ฐานกงัหนัลม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 2,393.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 90.84 ลา้นบาท จาก
รายการเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และการลดลงของหน้ีสินค่าซ่อมฐานกงัหนัลม 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระส าคญั ทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น :   
 งบการเงินรวมปี 2562 จ านวน 3,170.69 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 20.11 ลา้นบาท   จากส่วนไดเ้สียท่ี

มีอ านาจควบคุม คือส่วนท่ีลงทุนในบริษทั เดม็โก ้เดอ ลาว จ ากดั ซ่ึงในปี 2562 บริษทัไดถื้อหุน้ 100% จากเดิม
บริษทัถืออยู ่ 90%   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562  ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงคือรายการก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไดแ้ก่ก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลงัจากท่ีจ่ายเงินปันผลไปแลว้ 

ผลการด าเนินงาน   
รายได้ :  ขอรายงานโดยสรุปตามท่ีนายพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์ช้ีแจงไปแลว้ ดงัน้ี 
 งบการเงินรวมปี 2562  
 บริษทัมีรายไดร้วม 2,937.98 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 1,213.39 ลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราก าไร

ขั้นตน้ของยอดขายในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน 548.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 103.60 ลา้นบาท จากการ

ซ่อมฐานเสากงัหนัลมเป็นหลกั 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของการลงทุน จ านวน 21.91 

ลา้นบาท 
 ก าไรจากงบการเงินรวม จ านวน 34.28 ลา้นบาท ลดจากปี 2561 จ านวน 111.27 ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 
 รายไดร้วมจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 2,975.90 ลา้นบาท ลดจากปี 2561 จ านวน 998.92 

ลา้นบาท 
 รายไดอ่ื้นจ านวน 266.75 ลา้นบาท จากเงินปันผลท่ีบริษทัไปลงทุนในบริษทัในเครือ 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากการซ่อมฐานเสากงัหนัลม 
 ก าไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 83.61 ลา้นบาท ลดจากปี 2561 จ านวน 93.61 ลา้นบาท 

  
ในปี 2562 บริษทัไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

มาใช ้ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 4 

ปี 2563 บริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 2 ฉบับท่ีเป็นสาระส าคัญมาถือปฏิบัติ คือ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้ ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 
2 ฉบบัไดบ้นัทึกในงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2563 แลว้ 

 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ี

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบ
บญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
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การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และ 
  ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที่  
  31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงัต่อไปนี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,609,896 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 6 ราย จ านวน 153,160 หุน้ 
 
วาระที่ 4. พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานปี 2562 

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
32 และ 33 (รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 
116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั 
ปรากฏว่าบริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 83,607,462.22 บาท มีก าไรสะสมยกมา จ านวน 
67,868,859.81 บาท 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และ
ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 
 ส าหรับการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายนั้น ปัจจุบนับริษทัมีทุนส ารองครบถว้นตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายอีกแต่อยา่งใด 
 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 เป็นผลใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไวเ้ดิม คณะกรรมการเห็นวา่เพ่ือไม่ใหก้ระทบสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผลจาก
เหตุการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เป็นผลใหไ้ม่สามารถพิจารณาอนุมติัเงินปันผลได ้ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 
48 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้และเม่ือจ่ายแลว้ใหร้ายงานใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (วาระพิเศษ) คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการปี  2562 งวดวนัท่ี 1 มกราคม  2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท (สามสตางค)์  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,909,403.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.20 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
แลว้ ตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 17 เมษายน  
2563 โดยจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน  2563 ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี  2562 ไม่เป็นไปตาม
นโยบายเน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งส ารองกระแสเงินสดเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและขยาย
ธุรกิจ และคณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก 

โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 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) 26.20 20.60 NA NA 

 
เลขานุการบริษทักล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สาม
สตางค์) รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 21.91 ล้านบาท  และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
ประกอบการประจ าปี 2562 อีก ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ผู้ถือหุ้น : การน าเสนอเร่ืองวาระการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงบริษทัใชค้  าวา่ “เสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงิน 
  ปันผลระหวา่งกาล และบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562  
  อีก” ไม่ควรเป็นวาระเพ่ือทราบ ควรเป็นวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ โดยใชช่ื้อวาระ “อนุมติั 
  งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เน่ืองจากไดจ่้ายเงินปันผลเทียบเท่าก าไรท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือปันผล 
  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้” 
นายไพฑูรย์ ก าชัย  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ 
  แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  ประจ าปี 2563 ไดต้ามก าหนดระยะเวลาเดิมคือวนัท่ี 29 เมษายน 2563และเพ่ือไม่ใหเ้กิด 
  ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง 
  กาล แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.03 บาท ต่อหุน้ ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราเดิมท่ีคณะกรรมการ 
  บริษทัมีมติอนุมติัไว ้ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 โดยบริษทัจะไม่มีการน าเสนอจ่ายเงิน 
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 ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2562 เพ่ิมเติมอีก และใหน้ าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบการ 
 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์  จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  
  มีมติเห็นชอบท่ีจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03  
  บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ซ่ึงต ่ากวา่นโยบายการจ่ายเงิน 
  ปันผล ซ่ึงระบุไวว้า่จะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตาม 
  กฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา  เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้ง 
  ส ารองกระแสเงินสดเพ่ือไวล้งทุนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
  โดยขอจะน าเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้น าเสนอ เขา้พิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 
ผู้ถือหุ้น                 ยินดีพิจารณาวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการด าเนินงานปี 2562 แต่

ขอใหท่ี้ประชุม มีการพิจารณาวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมเติม 
นายไพฑูรย์ ก าชัย จะขอน าขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ  

 
การลงมต ิ: วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 
วาระที่  5. พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
 นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ ขอแกไ้ขขอ้มลูประวติันายนริศ ศรีนวล หนา้ 40/65 และประวติั
นายปราโมทย ์อินสวา่ง หนา้ 43/65 ในหวัขอ้ “การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กิจการอ่ืน ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต่์อบริษทั”  ท่ีระบุวา่ “3 แห่ง”  นั้น ขอแกไ้ขโดยตดัค าวา่ “3 แห่ง” ออก เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 
ท่าน ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการ ดงักล่าว 

นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ น าเสนอ
ข้อมูลต่อท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ  โดย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ มีหนา้ท่ีในการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์การท างานในอดีตท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีว่างลงได ้โดยมีการใช้ Board Skill Matrix เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
คุณสมบติัของกรรมการทั้งหมด เพ่ือประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีท่ีมีการสรร
หากรรมการอิสระ โดยบริษทัจะตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวว่าไม่ขดักบักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัในการจ ากดัการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน โดย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการจะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจาก
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากการเสนอช่ือโดย
กรรมการแต่ละคน จากกรรมการท่ีตอบรับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (และจากการเสนอช่ือ
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โดยผูถื้อหุ้นท่ีไดผ้่านการกลัน่กรองว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง) เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงภายหลงัท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบรายช่ือ
กรรมการท่ีเสนอดงักล่าวแลว้ จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 
 ส าหรับแนวทางในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้นั้ น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ได้มีการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งการในกรรมการแต่ละคน และความรู้ ความช านาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ
บริษทั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจดัการเชิงมหภาค (2) 
ความรู้  ความช านาญ หรือประสบการณ์ เฉพาะด้านในการบริหารจัดการโครงการวิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมไฟฟ้า (3) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ เพ่ิมคุณค่าต่อการท า
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการยงัไดมี้การ
ทบทวน Board Skill Matrix ใหมี้ความเหมาะสม และเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหก้ารพิจารณาสรรหาบุคคล
ท่ีควรจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการใหม่ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทักรรมการจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งออกจากต าแหน่ง 
ในทุกคร้ังของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยกรรมการซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสาม ใหใ้ชจ้ านวนท่ีใกล้
ท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม อยา่งไรกต็ามกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ได้
อีก   ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 
(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5)  

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 ของบริษทั มี 4 คน ไดแ้ก่     
1)  นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

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

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

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  ไดก้ าหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา
กรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระและพิจารณาสรรหา บุคคลภายนอก เพ่ือเสนอช่ือเขา้คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้ง
จากกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ 
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2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม
เป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหา
กรรมการ เสนอช่ือกรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี    

1. สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านงของ 
กรรมการแต่ละคนท่ีอยูใ่นเกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อน

น าเสนอ คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั วา่ผูไ้ดรั้บเสนอ

ช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้าม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัรคณะกรรมการ และคุณสมบติัการเป็นกรรมการ

อิสระของบริษทัดว้ย 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2563 เพ่ือพิจารณา โดยกรรมการผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงั จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ทั้ง 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั อีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่    

1)  นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ 
2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ 
3)  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ 
4)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ 
โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 หนา้ 39 - 46 
 
บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้มกว่า ข้อก าหนดขั้นต ่ าของ ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์  ในเร่ืองการถือหุน้ของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
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เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้น ๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บเสนอช่ือล าดบัท่ี 1 และ 3  มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้น
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะใชวิ้ธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อนเพ่ือบันทึกคะแนนการลงมติ จากนั้นจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม  
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมา 
  ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตใิห้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ราย 
  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้ 

1. นายนริศ  ศรีนวล   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 

เห็นดว้ย 286,311,496 99.5486 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4514 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
2) นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์   ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 286,311,496 99.5486 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4514 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
3)    นายปราโมทย ์ อินสวา่ง  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 286,311,496 99.5486 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4514 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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               4)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ   ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง 
มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 

เห็นดว้ย 286,311,496 99.5486 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4514 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระท่ี 5 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  
 
วาระที่ 6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563   

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
หลกัการ และเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัมีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนใน
รูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์ซ่ึงจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆไป หรือ
จะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้นอกจากน้ีกรรมการยงัมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และเงิน
รางวลักรรมการ และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โดยมีหลกัเกณฑท่ี์เทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกบั
อ่ืน ๆ รวมทั้งยงัไดค้  านึงถึงแนว้โนม้ภาวะธุรกิจเป็นปัจจยัประกอบเพ่ิมเติมดว้ย 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนประจ า ประกอบดว้ย  

1.1 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees)  กรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง   
เพียงต าแหน่งเดียว 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บ 
ค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูง
กวา่  
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2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดรั้บเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้
ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

3. เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมอนุมติั 

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 
คณะกรรมการตรวจสอบ 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 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์ร 

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

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและก 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 

 
นอกจากค่าตอบแทนขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยงัไดรั้บค่าตอบแทนใน

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีคนละ 12,000 บาทต่อปี 
ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000  บาทต่อเดือน การประกนัชีวิตกลุ่ม การประกนัความรับผิดของกรรมการ 
ค่าจ่ายในการเขา้เป็นสมาชิก สมัมนาหลกัสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป และ
จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแล
ค่าตอบแทนรวมใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  
หลกัเกณฑค่์าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ   (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 

3.1 เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
3.2 เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีของงบ 
      การเงินเฉพาะกิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีก่อนมาค านวณ 

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

3.3 วิธีการคิดค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมเงิน 
      รางวลักรรมการทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2 แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณา 
      จดัสรร ก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักนัเอง 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 และค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ตามท่ี
เสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีรูปแบบและองคป์ระกอบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
หลกัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ 
กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน ์
คุณค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโน้มทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการ
พิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
จ านวน 835,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

 ในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินรวมกนัทั้งส้ิน 6,359,197 บาท เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
เม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 จ านวน 835,000 บาท ตามท่ีเสนอ  
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง 
  ทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2563  จ านวนเงนิไม่เกนิ  
  6,723,000 บาท  และเงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562          จ านวนเงิน  
  835,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้

 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,609,896 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 
วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดจ านวนเงนิ 

  ค่าสอบบัญชีประจ าปี  2563 
เลขานุการบริษทัเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นายนริศ ศรีนวล ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดว่าใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษทัทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2563 โดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใหบ้ริการ การใหค้ าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควร
เสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
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              รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

                   เลขที ่
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ 
     บริษทัฯ 

1. น.ส.จินตนา   มหาวนิช  4687  8 ปี (2553-2556,2558-2562) 
2. นางจินตนา    เตชะมนตรีกลุ 
3. นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ 

5131 
10305 

1 ปี (2557) 
           1    ปี  (2562) 
 

 โดยผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของ
บริษทั ประจ าปี 2563 

ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี 
จ ากดั, บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั,  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั, บริษทั เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั, บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั,  บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั และ
บริษทั เดม็โก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีในส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบ
การเงินบริษทัประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 2,150,000 บาท ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

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 

นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ใน
การไปตรวจสอบของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถกูเรียกเกบ็ตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 

 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit Service) ใหบ้ริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั ในเร่ือง ค่า
เบ้ียเล้ียงและค่ายานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 0.400  ลา้นบาท ในปี 2562 จ านวนเงินรวม 0.33 
ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีค่าบริการอ่ืน 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 
1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687     

 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131  
 3.  นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305 

แห่งบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ  จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 
2563 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID -19 ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีใหท้นัในเวลาตามรอบระยะเวลาบญัชีไตรมาส 1/2563 และตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ผอ่นผนัใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัให้
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. สอบทานงบการเงินได ้

ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัใหผู้ส้อบ
บญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัไตรมาสท่ี 1/2563  

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี  2563  เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท ตามท่ีเสนอ  
การลงมต ิ:  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมา 
  ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม มตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 จากบริษทัส านักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ  จ ากัด 

 ได้แก่ น.ส.จนิตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 นางจนิตนา เตชะมนตรีกลุ  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และนายนิธีพงษ์  เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบัญชีรับ 
 อนุญาตเลขที่ 10305 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 ไม่เกนิ 2,150,000 บาท  
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,524,896 99.9704 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 85,000 0.0296 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
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วาระที่ 8   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษทั หมวด 9  ข้อ 59 – 66 การจดัประชุมผ่านส่ือ 
     อเิลก็ทรอนิกส์ 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญนายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นายปัญญ ์เกษมทรัพย ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม ตามท่ีรัฐบาลไดอ้อกพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 เมษายน  2563 โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยมี
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. กฎหมายระบุว่าการประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีบญัญติั

ไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบับแลว้ ผูท้  าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสามารถก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้และใหมี้ผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  

2. ให้ถือว่าการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ี เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายและห้าม
ปฏิ เสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ี เป็นพยานหลักฐานเพียงเพราะว่าเป็นข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3. เน่ืองจากบทบญัญติัตามพระราชก าหนดน้ีแตกต่างจากบทบญัญติัตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับท่ี74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ในสาระส าคัญหลาย
ประการ จึงสมควรท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัของบริษทัใหมี้การระบุขอ้ก าหนดเร่ืองการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ีไวใ้หเ้กิดความชดัเจนและเป็นท่ีรับรู้ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
ดงัน้ี 

ขอ้ 59 การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจดัใหมี้ 
การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี การประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีการด าเนินการตามท่ีก าหนดใน
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั) 
รวมทั้ งจะตอ้งเป็นไปตามกฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีออกตามพระราชก าหนดฉบบัน้ี และตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด และใหใ้ชม้าตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีออกตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 
มิถุนายน 2557 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จนกว่า
จะมีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกตามพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ขอ้ 60  การส่งหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถด าเนินตามวิธีการ 
ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมนั้นไดก้ าหนดไว ้โดยจะ
ส่งหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได ้เวน้แต่กรณีบริษทัไม่
มีขอ้มูลท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูมี้สิทธ์ิร่วมประชุมทุกราย ในการน้ี ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุมตอ้งจดัเก็บ
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ส าเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้

ขอ้ 61 ผูจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งจดัใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผา่น 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก่อนการประชุม กรณีประชุมกรรมการ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมซ่ึงไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถรับเบ้ียประชุมได ้

ขอ้ 62 ผูจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งจดัใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนสามารถลงคะแนนได ้ทั้ง 
การลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลบั 

ขอ้ 63 ในการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัตอ้งด าเนินการเพ่ือใหมี้การใชร้ะบบควบคุมการ 
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนจดัการประชุม โดยผูจ้ดัประชุมจะตอ้งจดัให้ผูค้วบคุมระบบท าหนา้ท่ีดูแลและ
บริหารจดัการระบบการประชุมตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จส้ิน และจะตอ้งสามารถบริหารจดัระบบเพ่ือตรวจสอบการท างาน
และแกปั้ญหาใหก้บัผูร่้วมประชุมโดยการเขา้ถึงระบบแบบระยะไกล (Remote Access) ไดด้ว้ย 

ขอ้ 64 ผูร่้วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มลูการประชุมท่ีก าลงัน าเสนอในท่ี 
ประชุมผา่นเคร่ือง หรืออุปกรณ์ส่ือสารของตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

ขอ้ 65 กรณีเหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในท่ีประชุม และ/หรือผูค้วบคุมระบบจะตอ้งสามารถตดั 
สญัญาณเสียงและ/หรือสญัญาณภาพของผูร่้วมประชุมเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในระบบไดท้นัที 

ขอ้ 66 บริษทัจะตอ้งจดัใหมี้การจดัท ารายงานการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นหนงัสือ และจดัใหมี้ 
การบนัทึกทั้งเสียงและภาพของผูร่้วมประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลบั โดยบนัทึก
ในรูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ และใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัโดยเพ่ิมเติมหมวด 9 ขอ้ 
59 – 66 การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของบริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดขา้งตน้ หรือตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 
การลงมต ิ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ี
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั หมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การจดัประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีเสนอ 
 
มตทิี่ประชุม    อนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษทั หมวด 9  ข้อ 59 – 66 การจดัประชุมผ่านส่ือ

 อเิลก็ทรอนิกส์ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,609,896 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
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งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 
วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 
วาระที่  9.1  พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากได้จ่ายเงินปันผลเทียบเท่าก าไรที่ 
      จดัสรรไว้เพือ่ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว 

เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีมีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอใหน้ าเร่ืองการจ่ายเงินปันผลหรืองด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  เป็นวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ โดยใชช่ื้อวาระ “อนุมติังดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 เน่ืองจากไดจ่้ายเงินปันผลเทียบเท่าก าไรท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเงินปันผล
ระหวา่งกาลแลว้” 
 ก่อนน าวาระน้ีเขา้พิจารณา ไดมี้การสอบถามผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่เห็นชอบ
หรือไม่ในการท่ีจะน าวาระน้ีมาพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดล้งมติใหค้วามเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง  
การลงมติ วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมา 
  ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ี
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมมีตอินุมตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เน่ืองจากได้จ่ายเงินปันผลเทียบเท่าก าไรที่ 
  จดัสรรไว้เพือ่ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้าง 
  มากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซ่ึงมาร่วมประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 286,281,696 99.5382 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4514 
งดออกเสียง 29,800 0.0104 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
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เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ไดพิ้จารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมทั้งวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอใหน้ าเขา้พิจารณาเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการอธิบายแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจะไม่มีการพิจารณาการ
ลงมติ 

 
วาระที่  9.2  แผนการด าเนินธุรกจิในอนาคตของบริษทั 

นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต ดงัน้ี 
มลูค่างานในมือ (Backlog) ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 มีจ านวนประมาณ 3,700 ลา้นบาท ซ่ึงจะรับรู้รายไดใ้นปี 
2563 ประมาณ 60% ส่วนท่ีเหลือจะไปรับรู้ในปี 2564 และปีถดัไป   
 

  BACKLOG  PROJECT 

 ประเภทโครงการ จ านวน มูลค่าโครงการ 
  (โครงการ) (ล้านบาท) 

งานวศิวกรรมไฟฟ้า 52 2,698.50 

งานอาณัตสัิญญาณ 6 994.45 

         รวม 58 3,692.95 

พลงังานทดแทน  1 6.19 

รวมพลงังานทดแทน 1 6.19 

รวมทั้งส้ิน 59 3,699.14 

 
แผนการด าเนินธุรกจิหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 

บริษทัจะรักษาตลาด EPC เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง เป็นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุน 
เทคโนโลยีในอนาคต โดยจะพฒันาบุคลากร และระบบบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจ 
EPC (Engineering, Procurement, Construction) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยใน
ประเทศนอกจาก Public Utility คือการไฟฟ้า ยงัมีงานเอกชน และต่างประเทศ CLMV  
 

KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE 

1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2018 – 2038 – Private PPA 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. 
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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. PEA’s Investment Budget during the year 2021 – 2031 MTHB 77,620 

- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage 2. 

7. PEA’s Investment Budget during the year 2021 – 2026 MTHB 7,941 

- Developing Electrical Supply System in Large Province. 

8. CLMV :  expand the Substation & Transmission line construction business to CLMV, target 10% of total 

revenue in Year 2020 - 2025 

ตลาดและกลุ่มงานเป้าหมาย 

1. โครงการพลงังานทดแทน ปัจจุบนัภาครัฐหยดุรับซ้ือ เหลือโครงการ Private PPA - Solar Rooftop ลงทุน
ร่วมกบัเอกชน หรือลงทุนเอง หรือก่อสร้างเองในรูป EPC  ซ่ึงมีโครงการท่ีภาครัฐปล่อยออกมา 

- โครงการไฟฟ้าชุมชน 600 MW บริษทัตั้งเป้าไวป้ระมาณ 10 MW 
- โครงการ Solar Rooftop  บริษทัตั้งเป้าไวป้ระมาณ 20 MW วงเงินประมาณ 500 - 600 ลา้นบาท 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีงบประมาณการลงทุนปี 2558 - 2565 มลูค่ารวม 123,200 ลา้นบาท แยก
เป็นงานก่อสร้าง Substation และงานสายส่งมลูค่า 60,000 ลา้นบาท และงาน Renovate ปรับปรุงระบบสายส่ง
ทางดา้นภาคตะวนัตกและภาคใต ้มลูค่า 63,200 ลา้นบาท โดยเฉล่ียปีละ 10,000 ลา้นบาท 

3. การไฟฟ้านครหลวง มีงบประมาณการลงทุน ปี 2559 – 2569 มลูค่ารวม 48,717 ลา้นบาท เป็นโครงการไฟฟ้า
ใตดิ้น โครงการท่ีออกมามลูค่าขนาดใหญ่บริษทัไม่สามารถเขา้ประมลูได ้ เน่ืองจากผูรั้บเหมาดา้นไฟฟ้าตอ้ง
ประมลูร่วมกบัผูรั้บเหมาโยธาขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษทัเขา้เสนอราคางานรถไฟฟ้าสีม่วง ในรูปแบบ Consortium 3 
ราย ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด ขณะน้ีรอผลการพิจารณาของการไฟฟ้านครหลวง 

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณลงทุน ปี 2559 – 2564 มลูค่ารวม 62,678 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการ
อนุมติัโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอดจากปี 2561 เฉล่ียปีละ 7,000 ลา้นบาท 

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณลงทุน ปี 2560 -  2563 ประมาณ 11,000 ลา้นบาท ในการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าใตดิ้น  บริษทัไดส้ญัญาก่อสร้างระบบไฟฟ้าใตดิ้นโครงการโคราช 1, 3 มลูค่าโครงการประมาณ 400 
ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณลงทุน ปี 2564 - 2574 ประมาณ 77,620 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั การอนุมติั
โครงการเพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอดจากปี 2564  เฉล่ียปีละ 7,000 ลา้นบาท  



Page 31 of 32 

 

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณการลงทุนพฒันาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ปี 2564 - 2569 ประมาณ 7,941 
ลา้นบาท 

8. งานต่างประเทศ CLMV (ประเทศกมัพชูา, ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม) จากประสบการณ์ท่ีบริษทัท างานใน
ประเทศพม่า ลาว บริษทัมีศกัยภาพในการเขา้ไปสู่ตลาดต่างประเทศละแวกใกลเ้คียง มีการจา้งท่ีปรึกษาการ
ลงทุนทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในกมัพชูา เวียดนาม และจะต่อยอดไปในรูป Macro งาน Substation สายส่ง 
Solar Farm โดยตั้งเป้ารายไดไ้วท่ี้ 10% ของรายไดใ้นปี 2563 - 2568 

9. Technology Disruption บริษทัจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ EPC  บริษทัมี 
Good Will งาน Substation ระบบสายส่ง ซ่ึงบริษทัอยู่ในระดบั 1 ใน 3 ของผูรั้บเหมาท่ีรับงานจากการไฟฟ้า มี
การลงทุนต่อเน่ืองต่อปี ไม่นอ้ยกวา่ 15,000 -20,000 ลา้นบาท 

10. ขยายธุรกิจต่อยอดจากพ้ืนฐานงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าตาม Trend ของอุตสาหกรรม บริษทัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพฒันาบุคลากรเพ่ือรับงานการบริหารจดัการระบบผลิตและจ าหน่าย Computerized Base และ Platform 
เช่น Smart Grid, Micro Grid ตลอดจน Energy Storage ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมติังบประมาณ
โครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า 6,630 ลา้นบาท  โดยบริษทัเร่ิมประมลูพฒันาระบบไฟฟ้า Smart Grid กบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงในเดือนกรกฎาคม 2563 น่าจะเร่ิมยืน่ซองประกวดราคาได ้
ขณะเดียวกนับริษทัไดท้ าการศึกษาระบบ Micro Grid เป็นระบบ Solar Farm เป็น Pilot Project ซ่ึงจะติดตั้งท่ี
ส านกังานบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ระบบรับซ้ือจากการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค 

ในการท างานบริษทัมีพนัธมิตรธุรกิจเป็นต่างชาติ จะเขา้ไปรับเหมาในประเทศเพ่ือนบา้นท่ีไดรั้บเงินกูจ้าก
ประเทศนั้น ๆ ท่ีมีเง่ือนไขตอ้งใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตในประเทศนั้น ๆ   

ช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา มีผูส้อบถามวา่เหตุใดบริษทัไม่ลงทุนในโครงการพลงังานลม เพ่ือสร้างรายไดใ้นระยะ
ยาวตามการรับซ้ือกระแสไฟฟ้าท่ีผลิต ซ่ึงผลิตไดเ้ท่าใดก็จะเป็นรายไดข้องบริษทัทั้งหมด กรรมการผูจ้ดัการเรียนวา่
บริษทัมีเป้าหมายลงทุนโครงการลงทุน Solar Rooftop  20 MW โรงไฟฟ้าชุมชนประมาณ 10-20 MW ภายในปี 
2565 
 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ี
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมอีก เลขานุการบริษทัจึงสรุปวา่เน่ืองจากไดด้ าเนินการประชุมครบทุก
ระเบียบวาระแลว้ จึงขอสรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 14.02 น. ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน โดย ณ  
ตอนปิดประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 113 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง  53 ราย และรับมอบฉนัทะ 60 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 289,028,819 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  39.5743 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
และเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม  

ประธานกรรมการ จึงกล่าวปิดประชุม ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอใหผู้ถื้อหุน้ 
เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ พร้อมทั้งขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนใบลงคะแนนเพ่ือบริษทัจะใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
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ปิดประชุมเวลา  16.54 น. 
 
 
ลงช่ือ      ประธานท่ีประชุม 

   (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
 
 

ลงช่ือ      เลขานุการบริษทั / บนัทึกการประชุม 
          (นายไพฑรูย ์ ก าชยั) 

 

wiphaporn_upa
คุณประพีร์

wiphaporn_upa
พี่ไถ่ signed


