
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัองัคารท่ี 27 เมษายน  2564   เวลา 14.00 น.   
ณ หอ้งมิราเคิล แกรนด ์ซี ชั้น 4 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 ้ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย 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
ลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จลบ่อย 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  2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 
 2. รายงานประจ าปี  2563 One Report  ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 
 3. รายช่ือและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการแตง่ตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกรรมการ 
      ใหม่ 
 4.  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินรางวลั 
     พิเศษ  ประจ าปี  2564    
 5.  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 รายช่ือและประวติัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการแต่งตั้ง 
      เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564/ขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี 

6. นิยามกรรมการอิสระ / ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 7. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉนัทะ 
 8.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

9. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 แบบ 56-1 One Report  
              10. หนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้  

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 ในวนั 

องัคารท่ี 27 เมษายน  2564   เวลา 14.00 ณ หอ้งมิราเคิล แกรนด ์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนน
ก าแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210     ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน  
 2563 และไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ี
กฏหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้  และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ัง
น้ี (รายละเอียดปรากฏ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2563 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน  2563 ไดมี้การ 
บนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุม   ดงักล่าว 
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
      ลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานปี  2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี  2563 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
แบบ  One Report   ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2563 

 
การลงมต ิ :  วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม  2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54   ซ่ึงก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน 
สด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม  2563 พร้อมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  2563 ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  2563 
ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  ซ่ึงสรุปสาระท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพยร์วม                                          (ลา้นบาท) 7,223.24 7,374.57 
หน้ีสินรวม                                              (ลา้นบาท) 2,792.95 2,755.07 
ส่วนของผูถื้อหุน้                                    (ลา้นบาท) 4,430.29 4,619.50 
รายไดร้วม                                              (ลา้นบาท) 2,225.67 2,497.12 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ                               (ลา้นบาท) 7.09 55.20 
ก าไรต่อหุน้                                            (บาท) 0.01 0.08 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2563 ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัส านกังานสอบบญัชี ซีแอนดเ์อ จ ากดั แลว้ เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษทั เสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2563 ซ่ึงผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
      ลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 และ 33 (รายละเอียด
ขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่
บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั ปรากฏวา่บริษทัมี 
ผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 7,099,376.20 บาท มีก าไรสะสมยกมา จ านวน 116,381,719.04 บาท 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตาม 
กฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติงดจ่ายเงินปันผลจากผล 
ประกอบการปี  2563 งวดวนัท่ี 1 มกราคม  2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งส ารองกระแสเงินสดเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 7.09 83.61 177.22 76.00 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.34 730.34 730.34 730.34 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) งดจ่าย 0.03 0.05 งดจ่าย 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 0.00 21.91 36.52 0.00 
5. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) N/A 26.21 20.60 N/A 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการปี 2563 เนื่องจากบริษัทมคีวามจ าเป็นต้องส ารองกระแสเงนิสดเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานและ
ขยายธุรกจิ  

 
การลงมต ิ :    :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที ่ 5. พจิารณาอนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ และอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจาก 
              ต าแหน่งตามวาระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19  
(รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) โดยปีท่ี 1 และ 2 ใชว้ธีิจบัฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได”้ 
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กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   2564 ของบริษทั มี 4 คนไดแ้ก่ 
1)  นางประพีร์      ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ ,กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2)  นายปริญช ์      ผลนิวาศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  
3)  นายปัญญ ์        เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  

และก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการความยัง่ยนื 
4) นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์ กรรมการ  ประธานกรรมการความยัง่ยนื, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 
  ประธานกรรมการบริหาร,กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ :  เห็นควรเพ่ิมจ านวนกรรมการจาก 10 เป็น 11 คน 
เพ่ือให้องคป์ระกอบของกรรมการ มีความครบถว้นทุกดา้น  เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก้  จึงเห็นสมควรให้เร่ิมกระบวนการสรรหาบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT) และมีคุณสมบติัของกรรมการตามพระราชบญัญติัและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอช่ือ และการสรรหา
กรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยท่ีกรรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวน
หน่ึงในสาม ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี จึงตอ้งพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลงตามวาระ โดยคณะกรรมการฯ ไดก้ าหนดวธีิการและขั้นตอนในการสรรหา ดงัน้ี 

1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ บุคคลเพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอช่ือบุคคลใหบ้ริษทัพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเข้า
คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้จะไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ คดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั  เป็นกรรมการใหม่และแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 ต่อไป 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการตามพระราชบญัญติั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
5.1 พรบ. บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบติักรรมการ 
5.2 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

ขอ้ 17 คุณสมบติัเฉพาะกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ 
5.3 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.3/2560 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาดความน่า

ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ เสนอช่ือ

กรรมการใหม่และกรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1. สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านงของกรรมการแต่ละคนท่ีอยู ่ 
ในเกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ  

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั วา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดพิ้จารณาจาก

คุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัรคณะกรรมการ และ
คุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระของบริษทัดว้ย 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ร่วมกนัพิจารณาการเสนอช่ือกรรมการเพื่อ 
       แต่งตั้งเพ่ิม 1 คน และกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นสมควรเสนอ 
       รายช่ือ ดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเพ่ิม 1 คน คือ นายชยัวฒัน์  เลิศวนารินทร์  
2. กรรมการท่ีครบวาระ จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1)  นางประพีร์      ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ , กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2)  นายปริญช ์  ผลนิวาศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  
3)  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  

และก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการความยัง่ยนื 
4) นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมการ,  ประธานกรรมการความยัง่ยืน,  ประธานกรรมการบริหาร และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร , กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 
จึงเสนอบุคคลดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2564  

พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ิม 1 คน คือนายนายชยัวฒัน์  เลิศวนารินทร์  และกรรมการ
ท่ีจะพน้ต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่  1)  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ 2)  นายปริญช ์ผลนิวาศ  
3)  นายปัญญ ์เกษมทรัพย ์4) นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณากลัน่กรอง ดว้ย 
ความรอบคอบ ระมดัระวงั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ฯ วา่กรรมการทั้ง 5 คน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น  
เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัการเป็น 
กรรมการ/กรรมการอิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของ 
บริษทั  กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั และคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีบริษทัก าหนด  จึงเห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ 
หุน้ควรพจิารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ จาก 10 คน เป็น 11 คน และแตง่ตั้งกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลบั 
เขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 

1. กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเพ่ิม 1 คน คือ นายชยัวฒัน์  เลิศวนารินทร์  กรรมการอิสระ 
2. กรรมการท่ีครบวาระ เสนอแต่งตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1)  นางประพีร์       ปุ้ยพนัธวงศ์ ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2)  นายปริญช ์        ผลนิวาศ กรรมการอิสระ   
3)  นายปัญญ ์         เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ  
4)  นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ทั้งน้ีบริษทั ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ใน
เร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้น ๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการอิสระ ล าดบัท่ี 2 และ 3 และนายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์ มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 

 
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
 
ระเบียบวาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2564  และอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิรางวลั 
                            กรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2564   
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึงของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ตามหลกัปฏิบติั 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง
และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 29 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามขอ้บังคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด ทั้ งน้ี ไม่ว่าจะ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะ
มีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั   

ดงันั้น การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบติัหน่ึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้ปฏิบติังานให้กบักลุ่มธุรกิจเด็มโกไ้ด ้ซ่ึง
คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณาข้อมูลทั้ งในเร่ืองรูปแบบ และจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั และกลุ่มบริษทัท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกนั รวมถึงการมีกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนท่ี
โปร่งใส มีระดบั และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเพียงพอ หลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร นอกจากจะ
ช่วยจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการให้อยูก่บับริษทัไวไ้ด ้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อบริษทั ให้กบัผูถื้อ
หุน้ ผูล้งทุน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย 
 ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดพิ้จารณาโดยค านึงถึงปัจจยั ดงัน้ี  
1. คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรม อยูใ่นระดบัท่ี  

เหมาะสม    โดยใชห้ลกัปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยู่
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
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2.        การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไดค้  านึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคงรักษา  
       กรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่   
       บริษทั โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน 
       คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระ 
       การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ าทุกปี    

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ : คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดมี้มติเสนอการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 และหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินประจ าปี 2564 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564  พิจารณาอนุมติัต่อไป ดงัน้ี 

นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
1. นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 

      1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 
1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก่  
 ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี  (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) 
 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้าง

ใหก้บัผูถื้อหุน้ แต่ไม่ควรอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไป จนท าใหเ้กิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสั้น 
 ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกนัความรับผิดของกรรมการ การ

ประกนัชีวติกลุ่ม เป็นตน้) 
3. กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้  จึงควรไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจ า  

เบ้ียประชุมและเงินรางวลักรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษทัเท่านั้น 

4. หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเงนิรางวลักรรมการ 
(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 

           1. เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
           2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ   
               โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ี ก่อนมาค านวณ 

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

3.  วธีิการค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมเงินรางวลักรรมการ 
   ทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2 แลว้ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณาจดัสรร ก าหนดจ านวนเงินรางวลั 
   กรรมการท่ีเหมาะสมกนัเอง โดยไม่เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั  
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5. พจิารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 

 ค่าตอบแทนประจ า 
- ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว 

- ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทน 
   ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่ 

 เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุม
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) ซ่ึงรวมการประชุมร่วมดว้ย 

 เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตามหลกัเกณฑท่ี์ ท่ี
ประชุมอนุมติั 

ค่าตอบแทนประจ า และเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562-2563 และปี 2564 (ปีเสนอ)         หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนประจ า 
(คน/เดอืน) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 

คณะกรรมการ 
สรรหาพจิารณา
ค่าตอบแทนและ

ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรม
การความ
ยัง่ยนื 

ประธาน 80,000 
ประธานกรรมการอิสระ 

25,000* 25,000* 25,000 25,000* 
28,000 

กรรมการ 30,000 23,000 20,000* 20,000* 20,000 20,000* 
เบีย้ประชุม/คร้ัง/คน 3,000 3,000* 
หมายเหต ุ* ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะผูท่ี้ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
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ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิเปรียบเทยีบปี 2562-2563 และปี 2564 (น าเสนอ)   
                                                                                หน่วย  :  บาท 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรวม 

2562 2563 2564
(เสนอ) 

2562 2563 2564
(เสนอ) 

2562 2563 2564
(เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 4,200,000 4,200,000 4,560,000 300,000 240,000 264,000 4,500,000 4,440,000 4,824,000 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

612,000 612,000 612,000 72,000 96,000 84,000 684,000 708,000 696,000 

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

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองค์กร 

240,000 300,000 780,000 54,000 75,000 90,000 294,000 375,000 870,000 

คณะกรรมการ 
สรรหา พจิารณา
ค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกจิการ 

540,000 540,000 300,000 72,000 60,000 72,000 612,000 600,000 372,000 

คณะกรรมการความ
ยัง่ยืน 

- - - - - 60,000 - - 60,000 

รวม 6,132,000 6,192,000 6,792,000 570,000 531,000 654,000 6,702,000 6,723,000 7,446,000 

ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ ตามระเบียบข้อบังคบัของบริษัท 

 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีคนละ 12,000 บาทต่อปี 
 ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 
 การประกนัชีวติกลุ่ม การประกนัความรับผิดชอบของกรรมการ 
 ค่าจ่ายในการเขา้เป็นสมาชิก สมันาหลกัสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

o ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวม
ใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 7,446,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 
 คงเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีมาค านวณ 

 หกัดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนหกัภาษี 
 หกัดว้ยก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
 หกัดว้ยรายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

 โดยจะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีการเงินท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัอตัรารางวลักรรมการ ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ปี 2562    ทั้งน้ีโดยให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสม โดยไม่เกินอตัราท่ีก าหนด
ดงักล่าว และใหก้รรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ปีด าเนินงาน 
ปีด าเนินงาน 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปีด าเนินงาน 2563 

เปลีย่นแปลงจากปี 
2563 

เงนิรางวลักรรมการ ไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับ
ปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ไม่มีการจ่ายเงินรางวัล
กรรมการ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2564 และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2564 ตามท่ีเสนอ เน่ืองจาก
ค่าตอบแทนดงักล่าวมีรูปแบบและองค์ประกอบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับหลกัการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี  ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย (Accountability and 
Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มี
ความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ตั้ งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโน้มทางธุรกิจ 
(รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยค านึงถึงความเหมาะสมใน
ดา้นต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
7,446,000 บาท และหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ี 

 หกัดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนหกัภาษี 
 หกัดว้ยก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
 หกัดว้ยรายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

จึงเห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นควรพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลักรรมการ
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

 
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
      ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี

ประจ าปี   2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ก าหนดวา่
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี  2564 โดยค านึงถึงความ
น่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้ค  าปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีบังคบัใช้ใน
ปัจจุบนั  ความเป็นอิสระและเป็นกลาง  และเป็นผูส้อบบญัชีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรัพย ์ใหต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึง
เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทั ประจ าปี 2564 ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
ผูส้อบบญัชี เน่ืองจากเม่ือไดพิ้จารณาเปรียบเทียบปริมาณงานกบัและอตัราค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีจากบริษทัอ่ืนแลว้ เห็นว่า
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น และค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม  โดยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้บริษัท 

1. นายสุวฒัน์       มณีกนกสกลุ 8134 -  
2. นางสาวอริสา   ชุมวสูิตร 9393 - 
3. นายพีระเดช     พงษเ์สถียรศกัด์ิ 4752 - 

โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง  มีอ านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษทัประจ าปี 
2564 โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั บริษทั เด็ม
โก ้เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 
จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั  บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีในส านกั
งานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษทั หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
อิสระแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท 
ประจ าปี  2564 เป็นเงินจ านวน 1,350,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

         (บาท) 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563  ปี 2562 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  720,000.00  1,100,000  1,000,000  
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส  600,000.00  900,000  900,000  
ค่าสอบทาน BOI/ ERP  30,000.00 150,000  

รวม  1,350,000.00  2,150,000  1,900,000  

ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดร้วมค่าจดัท างบการเงินภาษาองักฤษดว้ยแลว้ 
นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ในการไป

ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 
 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Service) ใหบ้ริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั ในเร่ือง ค่าเบ้ียเล้ียงและค่า
ยานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี  2562 เป็นจ านวนเงิน 0.33  ลา้นบาท ในปี  2563 จ านวนเงินรวม 0.41 ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่
มีค่าบริการอ่ืน 
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ความเห็นคณะกรรมการ  :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ทุกปี ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติั
ใหแ้ต่งตั้ง 

1. นายสุวฒัน์  มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134   
2. นางสาวอริสา  ชุมวสูิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393  
4. นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752  
   
แห่งบริษทัสอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี  2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็น

จ านวนเงิน 1,350,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
การลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
     ลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่8  เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

บริษทัขอเรียนวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  
ในวนัท่ี 15  มีนาคม  2564  

ทั้งน้ี บริษทัจะจดัใหมี้การลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป และ 
เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้สะดวกและรวดเร็วโปรดน าเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนั
ประชุม  ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงมีประวติัตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  หรือบุคคลอ่ืนมาเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาน้ี และ
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตาม  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10  มาท่ีบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต าบล 
สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวนัท่ี 23  เมษายน  2564 หรือน าหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ
ดงักล่าว มอบต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 ฉบบัน้ี พร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ยและแบบฟอร์ม 

หนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั www.demco.co.th ในหวัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการจะ
ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ สามารถติดต่อไดท่ี้ นางสาววรรณฤดี สุวพนัธ์ หรือนางสาวอรวรรณ  
ศิริวงศ ์โทรศพัทห์มายเลข 02-9595811 ต่อ  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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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน)  
วนัจนัทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 

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

 
นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ์   ประธานกรรมการ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.02 น. และไดแ้จง้ให้

ผูถื้อหุน้ทราบเร่ืองการเปล่ียนแปลงต าแหน่งในโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ดงัน้ี 
1. นายพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์  จากต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายไพฑูรย ์ก าชยั จากต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
จากนั้นประธานกรรมการไดข้อใหน้ายไพฑูรย ์ก าชยั กรรมการและเลขานุการบริษทั ด าเนินการประชุม แนะน าคณะกรรมการ

ท่ีเขา้ร่วมประชุม ช้ีแจงหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ต่อผูถื้อหุน้ไวต้่อไป 

นายไพฑูรย ์ก าชยั เลขานุการบริษทั แจง้วา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีไดเ้ล่ือนมาจากก าหนดเดิมคือวนัท่ี 29 เมษายน 
2563  ดว้ยสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19   

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้จ านวนของผูเ้ขา้ประชุมขณะเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 41 ราย  เป็นจ านวนหุ้น 
161,455,567 หุ้น และมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน มีจ านวน 46 ราย เป็นจ านวนหุน้ 125,390,944 หุน้ รวมเป็น 87 ราย นบัจ านวน
หุน้รวมกนัไดท้ั้งส้ิน 286,846,511  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  39.2755  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  730,344,251 หุน้ ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 36 ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมด  

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

               กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   
3.  นายเสริมศกัด์ิ      จารุมนสั                กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน   
     และก ากบัดูแลกิจการ  และกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายปริญช ์   ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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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    ปุ้ยพนัธวงศ์             กรรมการ กรรมการลงทุน  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และก ากบัดูแลกิจการ 
10. นายไพฑูรย ์ ก าชยั              กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  กรรมการลงทุน และ 
              รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และ 
              เลขานุการบริษทั 
 
          กรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

นอกจากน้ีเลขานุการบริษทัไดแ้นะน าผูส้อบบญัชี ตวัแทนอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนน
ลงมติ 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 แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนัเพ่ือควบคุมโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู ้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตาม
รายละเอียดเอกสารเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยใชจุ้ดคดักรองวดัอุณหภูมิของโรงแรม และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ท่านสวมหนา้กากอนามยั บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และไดเ้ผยแพร่แจง้การส่งหนงัสือเชิญประชุมผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถาม
เก่ียวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระแต่อยา่งใด และไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน การนบั
คะแนนในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี                         

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บัคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตน 
    ถืออยู ่ โดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง        ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่ง 
    หน่ึง คือ เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่ผู ้
    ถือหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
    ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
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)2(  ส าหรับผูม้อบฉนัทะซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระตาม
การลงมติของผูถื้อหุน้  โดยบริษทัจะบนัทึกการลงมติออกเสียงไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการลงทะเบียน 
โดยบตัรลงคะแนนท่ีส่งมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะจะระบุวา่ไดบ้นัทึกการลงคะแนนแลว้ 

(3) ส าหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัจะนบัคะแนนเสียง
จากการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม 

(4)      ส าหรับการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูร่้วมประชุมท่ีลงมติ     “ไม่เห็นดว้ย”  
หรือ “งดออกเสียง”  แลว้น ามาหกัออกจากจ านวนเสียงท่ีเขา้ประชุมและจะบนัทึกผลลพัธ์เป็นเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระ
นั้น ๆ โดยบริษทัจะน าคะแนน “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ  “งดออกเสียง”  ท่ีผูถื้อหุน้ลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ
ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกคะแนนเสียงในขั้นตอนการลงทะเบียนแลว้ มารวมกบัคะแนนการลงมติในหอ้งประชุม ในการ
ประชุมคร้ังน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแนวปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมด
เพื่อตรวจสอบสถานะของบตัรเสีย เพ่ือหกัออกจากจ านวนเสียงผูเ้ขา้ร่วมประชุม     กระบวนการดงักล่าวอาจใชเ้วลา จึง
ขออนุญาตผูถื้อหุน้ท่ีจะด าเนินการประชุมตามวาระล าดบัถดัไป ในระหวา่งนบัคะแนน          

                      เลขานุการบริษทัไดแ้จง้นิยามบตัรเสีย ดงัน้ี บตัรท่ีแสดงการลงคะแนนไม่ชดัเจน ท าให้ไม่สามารถยืนยนัการ
ลงคะแนนได ้เช่นการท าเคร่ืองหมายมากกวา่หน่ึงช่อง หรือเม่ือมีการแกไ้ขการลงคะแนนแต่ไม่ไดล้งลายมือช่ือก ากบั 
เจา้หนา้ท่ีจะไม่สามารถน ามาบนัทึกอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้

(5) หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ และไดผ้ลการรวมคะแนนแลว้ ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯมอบหมายจะขาน
จ านวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้น ๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ   

(6) ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไม่อยูใ่นห้องประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะยื่นบตัร
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหบ้ริษทัน ามาบนัทึกการลงมตินบัคะแนน  

 (7)    ในระหวา่งการประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะมีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลงัจากท่ี
ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯ มอบหมายอนุญาตแลว้ให้แจง้ช่ือ-นามสกุล ระบุวา่มีสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะเพื่อท่ีประชุมจะไดรั้บทราบ  

   ทั้งน้ี ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 การสอบถาม ของท่านผูถื้อหุ้น
อาจใช้วิธีเขียนค าถาม ระบุช่ือ สถานะของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าท่ีจะไปเก็บ  และน ามาให้
กรรมการในการตอบค าถามต่อไป 

 (8)     ในวาระท่ี 5 การแต่งตั้งกรรมการ บริษทัจะขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล เช่นเดียวกบัการ
ประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

  
  หลังจากเลขานุการบริษัทช้ีแจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการ
ลงคะแนน เม่ือไม่มีผูซ้กัถาม  เลขานุการบริษทัจึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี       

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุม เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน  2562 

เลขานุการบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมในวนัท่ี 29 เมษายน 
2562   โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้รวมถึงไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  
 เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้วา่มีผูถื้อหุน้ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมหนา้ 28/65 โดยใหเ้พ่ิม “หน่วย : บาท” ดา้นบนขวามือ
ของตารางค่าตอบแทนประจ า และเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยปี 2561 และปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) และตาราง
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ค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทียบปี 2560 – 2561 และ ปี 2562 (น าเสนอ) และหน้า 30/65 เพ่ิม 
“หน่วย : บาท “ ดา้นบนขวามือของตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 
 เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี  เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562   
การลงมต ิ:    ในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและผูรั้บมอบ 
  ฉนัทะซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
   
มตทิีป่ระชุม  :  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วและมมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง 
              ประชุมเมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบ 
            ฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัต่อไปนี ้
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,456,736 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  14 ราย จ านวน 610,225 หุน้ 
 
วาระที ่2. เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานปี 2562  

เลขานุการบริษทั   เรียนเชิญนายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการ
ด 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 ลา้นบาท เป็นก าไร 34.28 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุส าคญัมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 

(ส่วนรายการพิเศษ)  โดยในปี 2562 บนัทึกค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงฐานเสากงัหนัลม 172.25  ลา้นบาท (ปี 2561 86.28 ลา้นบาท) 

ส าหรับอตัราก าไรสุทธิลดลงจากก าไรร้อยละ 3.58 เป็นก าไรร้อยละ 1.19   ซ่ึงผลการด าเนินงาน แยกตามลกัษณะของธุรกิจ ดงัน้ี 
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ธุรกจิผลติจ าหน่ายเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ในปี 2562 มียอดขายรวมลดลงร้อยละ 70.79 จาก 729.50 ลา้นบาท เป็น 213.08 ลา้นบาท (สดัส่วนรายไดเ้สาโครงเหลก็ : 

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า =  116.72 ลา้นบาท  : 96.36 ลา้นบาท )   รายไดล้ดลงจากธุรกิจโทรคมนาคมซ่ึงงานก่อสร้างระบบ 4G แลว้เสร็จ

เกือบทั้งหมดและการลดลงของงานในตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซ่ึงใชเ้สาโครงเหลก็จ านวนนอ้ย  

ธุรกจิงานบริการ 

 ในปี 2562 มีรายไดล้ดลงจาก 3,358.62 ลา้นบาท เป็น 2,678.34  ลา้นบาท  เน่ืองจาก 

-   งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย ลดลง 838 ลา้นบาท เน่ืองจากการส่งมอบงานของภาคเอกชนในปี 2561 กลุ่มงาน Gulf , สถานี  

    ไฟฟ้าภูเขียว จงัหวดัร้อยเอด็, สถานีไฟฟ้าหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ ส่วนปี 2562 เป็นช่วงปลายงาน งานส่วนใหญ่เป็นงาน 

    ก่อสร้างสายส่ง  ระบบ 500 เคว ีงานโครงการ อุบล 3 ร้อยเอด็ 2, ฉะเชิงเทรา 2,  ปราจีนบุรี 2 อยา่งไรก็ตามบริษทัมีงานไฟฟ้า 

    ใตดิ้นเพ่ิมข้ึนมา 100 ลา้นบาท 

-   รายไดอ่ื้น ๆ ลดลง 63 ลา้นบาท เหลือ 46 ลา้นบาทจากการลดลงของการขาย Dross, Ash ของบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 

การปรับปรุงฐานกงัหันลมห้วยบง 2 ,3 มคีวามคบืหน้าดงันี ้
*   งานปรับปรุงฐานกงัหันลม จ านวน26 ฐาน ปัจจุบนัผูว้า่จา้งอยูร่ะหว่างตรวจรับงาน ซ่ึงเป็นการส่งมอบและตรวจรับงานทั้ง 90 
ฐาน คาดวา่แลว้เสร็จภายในปี 2563 ทั้งหมด 
*   บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษ ในปี 2560, 2561 และ 2562 จ านวน 96.67 ลา้นบาท   86.28 ลา้นบาท  และ 172.25  ลา้น
บาท  รวมบนัทึกค่าใชจ่้ายเป็นรายการพิเศษทั้งส้ิน 1,761.67 ลา้นบาท ใชจ่้ายเงินไปแลว้ 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 )  ของเด็มโก ้ 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      

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  :  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 เดม็โก้ 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 
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ลา้นบาท และปี 2562 มีรายไดจ้ากการขาย Mobile Plant จ านวน 5.50 ลา้นบาท ส าหรับรายไดจ้ากการขายน ้ าประปา มีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากปริมาณการขายน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัมีการปรับราคาค่าน ้ าตามสญัญาสมัปทาน 

ในทุก ๆ ปี บริษทัมีแผนในการเพ่ิมรายไดโ้ดย 1) ขยายพ้ืนท่ีการขายน ้ า  2) หารายไดอ่ื้น ๆ เช่น จากการขาย Mobile Plant ใชใ้นการ
ผลิตน ้ าประปาขนาดเลก็ ซ่ึงมีก าลงัการผลิตแต่ละแห่ง 50 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงในปี 2563 มีสญัญาการขาย Mobile Plant 3 สญัญา  

ส าหรับวาระน้ี นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ไดเ้รียนแจง้ผลการด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ในส่วนของการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Coalition against Corruption  - CAC) โดยคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 

โดยบริษทัไดรั้บการต่ออายกุารรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จาก CAC  ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562  

 บริษทัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2562 บริษทัจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในองคก์ร การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Coalition against Corruption) ให้กบัพนกังาน 
และผูบ้ริหารจ านวน 3 รุ่น และมีการส่ือถึงลูกคา้ คู่คา้ พร้อมทั้งมีนโยบาย “No Gift Policy – เปล่ียนของขวญัเป็นค าอวยพร”  และมี
การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมพลงัอาสาสูโ้กง ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 

ผลการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 บริษทัไดรั้บการประเมินจากผลส ารวจการก ากบั 

ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 (Corporate Governance Report (CGR) of Thai Listed Companies 2019) จากสมาคม

ส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัไดรั้บผลการประเมินระดบัดีเลิศ (5 ดาว) และไดรั้บผลประเมินระดบั ร้อยละ 92.5 

จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

เลขานุการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2562 โดยวาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ดงันั้นจึงไม่มีการลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2562 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา  
 
วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญนายปริญช ์ผลนิวาศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ  
ช้ีแจงท่ีประชุม 

นายปริญช ์ผลนิวาศ เรียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระท่ี 3 น้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
            บริษทัไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ และตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีส านกังาน ก.ล.ต. รับรอง 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้ห้ความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เด็มโก ้
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้น ตาม
รายงานประจ 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 
 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม เปรียบเทยีบปี 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 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 135.25  ล้านบาท จากสินทรัพย์

หมุนเวยีนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ดงัน้ี 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 งบการเงินรวมปี 2562  จ านวน 2,046.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 20.45 ลา้นบาท จากรายการสินทรัพยห์มุนเวียน
อ่ืนท่ีเพ่ิมจาก 100.50 ลา้นบาท เป็น 140.94 ลา้นบาท จากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 1,791.76 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 48.63 ลา้นบาท จากรายการลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน ขณะท่ีรายการภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึน 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 งบการเงินรวมปี 2562  จ านวน 3,938.38 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 57.29 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของรายการสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน ซ่ึงเกิดจากการจดัประเภทลูกหน้ีท่ีมีการฟ้องร้องและมีการผอ่นช าระเกินกวา่ 1 ปี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562  จ านวน 3,992.91 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 183.89 ลา้นบาท จากการลงทุนเพ่ิมใน
บริษทัยอ่ย คือบริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั และเงินให้กูย้มืระยะยาวจาก 295.24 ลา้นบาท เป็น 386.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 90.85 
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั เด็มโก ้เดอ ลาว จ ากดั มีการปรับโครงสร้างหน้ี นอกจากน้ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน เพ่ิมจากปี 2561 
จาก 3.64 ลา้นบาท เป็น 55.89 ลา้นบาท จากการจดัประเภทลูกหน้ีท่ีมีการผอ่นช 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 จากรายการเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และการลดลงของประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ไดแ้ก่ค่าซ่อมฐานกงัหนัลม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จ านวน 2,393.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 90.84 ลา้นบาท จากรายการเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และการลดลงของหน้ีสินค่าซ่อมฐานกงัหนัลม 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

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

คือส่วนท่ีลงทุนในบริษทั เด็มโก ้เดอ ลาว จ ากดั ซ่ึงในปี 2562 บริษทัไดถื้อหุน้ 100% จากเดิมบริษทัถืออยู ่ 90%   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562  ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงคือรายการก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรไดแ้ก่ก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากท่ี

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

ยอดขายในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน 548.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 103.60 ลา้นบาท จากการซ่อมฐานเสากงัหัน

ลมเป็นหลกั 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เพ่ิมข้ึนตามสดัส่วนของการลงทุน 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 
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ในปี 2562 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า มาใช้ ซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 4 

ปี 2563 บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 2 ฉบบัท่ีเป็นสาระส าคญัมาถือปฏิบติั คือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้ ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 2 ฉบบัไดบ้นัทึกในงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2563 แลว้ 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้น
ซกัถามเพ่ิมเติม จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และ 
  ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 
  31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงัต่อไปนี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ 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 
 
วาระที ่4. พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานปี 2562 

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

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทั ปรากฏวา่บริษทัมี
ผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 83,607,462.22 บาท มีก าไรสะสมยกมา จ านวน 67,868,859.81 บาท 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองตาม
กฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 
 ส าหรับการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายนั้น ปัจจุบนับริษทัมีทุนส ารองครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ บริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีกแต่อยา่ง
ใด 
 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 เป็นผลใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดต้ามเวลาท่ี
ก าหนดไวเ้ดิม คณะกรรมการเห็นวา่เพ่ือไม่ใหก้ระทบสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผลจากเหตุการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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เป็นผลใหไ้ม่สามารถพิจารณาอนุมติัเงินปันผลได ้ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 48 ก าหนดใหค้ณะกรรมการสามารถจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้และเม่ือจ่ายแลว้ใหร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (วาระพิเศษ) คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการปี  2562 งวดวนัท่ี 1 มกราคม  2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 
0.03 บาท (สามสตางค์)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,909,403.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ ตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 17 เมษายน  2563 โดยจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน  2563 ซ่ึงอตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปี  2562 ไม่เป็นไปตามนโยบายเน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งส ารองกระแสเงินสดเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงานและขยายธุรกิจ และคณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก 

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 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 

 
เลขานุการบริษทักล่าววา่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท (สามสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21.91 ลา้น
บาท  และคณะกรรมการบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ผู้ถือหุ้น : การน าเสนอเร่ืองวาระการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงบริษทัใชค้  าวา่ “เสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง 
  กาล และบริษทัจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 อีก” ไม่ควรเป็นวาระเพ่ือทราบ  
  ควรเป็นวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ โดยใชช่ื้อวาระ “อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เน่ืองจากได ้
  จ่ายเงินปันผลเทียบเท่าก าไรท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้” 
นายไพฑูรย์ ก าชัย  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดต้ามก าหนด 
  ระยะเวลาเดิมคือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 และเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผล  
  คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล แก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.03 บาท ต่อหุน้ ซ่ึงเป็นอตัรา 
  เดียวกนักบัอตัราเดิมท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัไว ้ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 โดยบริษทัจะไม่มี 
  การน าเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2562 เพ่ิมเติมอีก และใหน้ าเสนอใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบการ 
  จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  
นายปัญญ์ เกษมทรัพย์  จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติเห็นชอบท่ี 
  จะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21.91  
  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 26.20 ซ่ึงต ่ากวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงระบุไวว้า่จะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  
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  40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวเ้ป็นนโยบาย   
  เน่ืองจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งส ารองกระแสเงินสดเพ่ือไวล้งทุนขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการ 
  ด าเนินงาน โดยขอจะน าเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้น าเสนอ เขา้พิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 
ผู้ถือหุ้น                 ยนิดีพิจารณาวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการด าเนินงานปี 2562 แตข่อใหท่ี้ประชุม มีการ

พิจารณาวาระการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมเติม 
นายไพฑูรย์ ก าชัย จะขอน าขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ  

 
การลงมต ิ: วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 
วาระที ่ 5.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
 นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ ขอแกไ้ขขอ้มูลประวติันายนริศ ศรีนวล หนา้ 40/65 และประวติันายปราโมทย ์อิน
สวา่ง หนา้ 43/65 ในหวัขอ้ “การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กิจการอ่ืน ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั”  ท่ีระบุ
วา่ “3 แห่ง”  นั้น ขอแกไ้ขโดยตดัค าวา่ “3 แห่ง” ออก เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการ ดงักล่าว 

นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ น าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ มีหนา้ท่ีในการสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
การท างานในอดีตท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีวา่งลงได ้โดยมีการใช ้Board Skill Matrix เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินคุณสมบติัของกรรมการทั้ งหมด เพ่ือประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีท่ีมีการสรรหา
กรรมการอิสระ โดยบริษทัจะตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าววา่ไม่ขดักบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้ง
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการจ ากัดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการจะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย จากการเสนอช่ือโดยกรรมการแต่ละคน จากกรรมการท่ีตอบรับการต่อวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั (และจากการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นท่ีไดผ้่านการกลัน่กรองวา่มีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย และ
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงภายหลงัท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบรายช่ือ
กรรมการท่ีเสนอดงักล่าวแลว้ จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลต่อไป 
 ส าหรับแนวทางในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโกน้ั้น 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ไดมี้การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งการในกรรมการ
แต่ละคน และความรู้ ความช านาญท่ีตอ้งการให้มีในคณะกรรมการบริษทั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ความรู้ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการเชิงมหภาค (2) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์เฉพาะดา้นในการบริหารจดัการโครงการ
วศิวกรรมพลงังาน วิศวกรรมไฟฟ้า (3) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ เพ่ิมคุณค่าต่อการท า
หน้าท่ีของคณะกรรมการ นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการยงัไดมี้การทบทวน Board 
Skill Matrix ให้มีความเหมาะสม และเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้การพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีควรจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
กรรมการใหม่ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทักรรมการจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งออกจากต าแหน่ง 
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ในทุกคร้ังของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยกรรมการซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในกรณีท่ี
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสาม ใหใ้ชจ้ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม อยา่งไรก็ตาม
กรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก   ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ 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, กรรมการบริหารความ

เส่ียงองคก์ร 
2)  นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมการ, กรรมการลงทุน,  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล 
    กิจการ 
3)  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร, กรรมการสรรหา 

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

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  ไดก้ าหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการทดแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลง ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและ
พิจารณาสรรหา บุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทั และผูถื้อ
หุน้ 

2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการ
บริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  โดยผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม
เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าผูไ้ดรั้บ
เสนอช่ือมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  
2563 ต่อไป 

 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ เสนอช่ือ 
กรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี    

1. สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านงของ กรรมการแต่ละคน
ท่ี อยูใ่นเกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

      2.    ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  3.    คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ    

         คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั วา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ี 

         เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได ้

        พิจารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัร 

        คณะกรรมการ และคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระของบริษทัดว้ย 
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คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ โดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ร่วมกนัพิจารณา
เสนอรายช่ือบุคคลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 เพ่ือพิจารณา โดย
กรรมการผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั จึงเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ทั้ง 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 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 
บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้กวา่ ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  ในเร่ือง

การถือหุน้ของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการรายนั้น ๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บเสนอช่ือล าดบั
ท่ี 1 และ 3  มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระ ในวาระน้ีกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียงก่อนเพ่ือบนัทึกคะแนนการลงมติ จากนั้นจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม  
การลงมต ิ : วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
  ออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตใิห้แต่งตั้งกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ราย  กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
  กรรมการอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้ 

1. นายนริศ  ศรีนวล   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ 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 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ 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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3)    นายปราโมทย ์ อินสวา่ง  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง 
มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ านวนหุ้น 

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

               
  4)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ   ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ 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  
 
วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563   

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
หลกัการ และเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการบริษทัมีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ ซ่ึงจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากน้ีกรรมการยงัมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ 
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
ดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และเงินรางวลักรรมการ และให้ค  าแนะน าต่อ
คณะกรรมการบริษทั ก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีหลกัเกณฑท่ี์เทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
และมีขนาดใกลเ้คียงกบัอ่ืน ๆ รวมทั้งยงัไดค้  านึงถึงแนว้โนม้ภาวะธุรกิจเป็นปัจจยัประกอบเพ่ิมเติมดว้ย 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนประจ า ประกอบดว้ย  

a. ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (Retaining Fees)  กรรมการบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพียงต าแหน่ง
เดียว 

b. ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับค่าตอบแทน
ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่  
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2. เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารได้รับเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเข้าประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมทุกคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

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 และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยงัไดรั้บค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์

อ่ืน ๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีคนละ 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 
10,000  บาทต่อเดือน การประกนัชีวติกลุ่ม การประกนัความรับผิดของกรรมการ ค่าจ่ายในการเขา้เป็นสมาชิก สมัมนาหลกัสูตรต่าง 
ๆ ของ IOD และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป และจนกวา่ท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้
อยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ   (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ทุกคร้ัง) 

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

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

วธีิการคิดค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมเงินรางวลักรรมการ 
      ทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2 แลว้ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑพิ์จารณาจดัสรร ก าหนดจ านวนเงินรางวลั 
       กรรมการท่ีเหมาะสมโดยไม่เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติักนัเอง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 และ
ค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562 ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีรูปแบบและ
องคป์ระกอบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความ
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเทียบเคียง
ไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมี
คุณภาพ กบัคงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพ่ิม
ให้แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโนม้ทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยค านึงถึงความเหมาะสมใน
ดา้นต่าง 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 เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทั จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 835,000 บาท 
ตามท่ีเสนอ  
การลงมต ิ :  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ 
  หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563  จ านวนเงนิไม่เกนิ  6,723,000 บาท 
  และเงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562   จ านวนเงนิ 835,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็น 

เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,609,896 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 
วาระที ่7.  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 
                 ประจ าปี  2563 

เลขานุการบริษทัเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินการ 
ประชุมในวาระน้ี 

นายนริศ ศรีนวล ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดว่าให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2563 โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการ
ให้บริการ การให้ค  าปรึกษาและการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั รวมถึงการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา 
ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

              รายช่ือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
                   เลขที ่

จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้ 
     บริษัทฯ 

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 ของบริษทั ประจ าปี 
2563 

ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั, บริษทั เด็ม
โก ้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 และบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีใน
ส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษทั หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
อิสระแต่อยา่งใด 
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คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 2,150,000 บาท ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

 

รายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) 

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 
นอกจากค่าสอบบญัชีดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ในการไป 
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถูกเรียกเก็บตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 

 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit Service) ใหบ้ริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั ในเร่ือง ค่าเบ้ียเล้ียงและค่า
ยานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 0.400  ลา้นบาท ในปี 2562 จ านวนเงินรวม 0.33 ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่
มีค่าบริการอ่ืน 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัใหแ้ตง่ตั้ง 

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

แห่งบริษทัส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ  จ ากดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2563 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID -19 ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีใหท้นัในเวลาตามรอบระยะเวลาบญัชีไตรมาส 1/2563 และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ผอ่นผนัใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัใหผู้ส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
สอบทานงบการเงินได ้

ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัใหผู้ส้อบบญัชีตามรายช่ือ
ท่ีเสนอมาน้ีท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัไตรมาสท่ี 1/2563  

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบญัชีประจ าปี  2563  เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท ตามท่ีเสนอ  
การลงมต ิ:  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง 
  ลงคะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม มตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 จากบริษัทส านกังานสอบบญัชี ซีแอนด์เอ  จ ากดั ได้แก่ น.ส.จินตนา  
  มหาวนิช ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่4687 นางจนิตนา เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 
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  5131 และนายนิธีพงษ์  เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่10305 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  ปี 2563 ไม่เกนิ 2,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี ้

 

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

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 
วาระที ่8   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบับริษัท หมวด 9  ข้อ 59 – 66 การจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

เลขานุการบริษทั เรียนเชิญนายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นายปัญญ ์เกษมทรัพย ์ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม ตามท่ีรัฐบาลไดอ้อกพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 17 เมษายน  2563 โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี74/2557 
เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. กฎหมายระบุวา่การประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งมีการประชุม นอกจากจะด าเนินการตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายแต่

ละฉบับแล้ว ผูท้  าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสามารถก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผล
เช่นเดียวกบัการประชุมตามวธีิการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย  

2. ให้ถือว่าการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ี เป็นการประชุมโดยชอบดว้ยกฎหมายและห้ามปฏิเสธการรับฟัง
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ีเป็นพยานหลกัฐานเพียงเพราะวา่เป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. เน่ืองจากบทบญัญติัตามพระราชก าหนดน้ีแตกต่างจากบทบญัญติัตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 
เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 ในสาระส าคญัหลายประการ จึงสมควรท่ีจะตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุงขอ้บังคบัของบริษทัให้มีการระบุขอ้ก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายน้ีไวใ้ห้เกิดความ
ชดัเจนและเป็นท่ีรับรู้ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

ขอ้ 59 การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจดัใหมี้ 
การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการด าเนินการตามท่ีก าหนดในพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง) รวมทั้ งจะต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืนท่ีออกตามพระราชก าหนดฉบบัน้ี และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และให้ใชม้าตรฐานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุม
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 จนกวา่จะมีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกตามพระราชก าหนดวา่
ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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ขอ้ 60  การส่งหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถด าเนินตามวธีิการ ระยะเวลา และลง 
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย หรือขอ้บังคบัเก่ียวกับการประชุมนั้นได้ก าหนดไว ้โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้เวน้แต่กรณีบริษทัไม่มีขอ้มูลท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูมี้
สิทธ์ิร่วมประชุมทุกราย ในการน้ี ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชุมตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้
เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 61 ผูจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งจดัใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผา่นส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม กรณีประชุมกรรมการ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมซ่ึงได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถรับเบ้ียประชุมได ้

ขอ้ 62 ผูจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งจดัใหผู้ร่้วมประชุมทุกคนสามารถลงคะแนนได ้ทั้งการลงคะแนน 
โดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลบั 

ขอ้ 63 ในการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัตอ้งด าเนินการเพื่อใหมี้การใชร้ะบบควบคุมการประชุมเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรก่อนจดัการประชุม โดยผูจ้ดัประชุมจะตอ้งจดัให้ผูค้วบคุมระบบท าหนา้ท่ีดูแลและบริหารจดัการระบบการประชุมตั้งแต่เร่ิม
จนเสร็จส้ิน และจะตอ้งสามารถบริหารจดัระบบเพ่ือตรวจสอบการท างานและแกปั้ญหาใหก้บัผูร่้วมประชุมโดยการเขา้ถึงระบบแบบ
ระยะไกล (Remote Access) ไดด้ว้ย 

ขอ้ 64 ผูร่้วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มูลการประชุมท่ีก าลงัน าเสนอในท่ีประชุมผา่นเคร่ือง  
หรืออุปกรณ์ส่ือสารของตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม 

ขอ้ 65 กรณีเหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในท่ีประชุม และ/หรือผูค้วบคุมระบบจะตอ้งสามารถตดัสญัญาณเสียงและ/ 
หรือสญัญาณภาพของผูร่้วมประชุมเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในระบบไดท้นัที 

ขอ้ 66 บริษทัจะตอ้งจดัใหมี้การจดัท ารายงานการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นหนงัสือ และจดัใหมี้การบนัทึกทั้งเสียง 
และภาพของผูร่้วมประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลบั โดยบนัทึกในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นสมควรน าเสนอผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัโดยเพ่ิมเติมหมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การ
จดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดขา้งตน้ หรือตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
การลงมต ิ :  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บ 
       มอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้
ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั หมวด 9 ขอ้ 59 – 66 การจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีเสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม    อนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษัท หมวด 9  ข้อ 59 – 66 การจดัประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ตามทีเ่สนอ 
  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิ 
  ออกเสียง 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 287,609,896 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
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วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 
วาระที ่ 9.1  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากได้จ่ายเงนิปันผลเทยีบเท่าก าไรทีจ่ดัสรรไว้เพือ่ปันผลให้แก่ 
      ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว 

เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีมีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอใหน้ าเร่ืองการจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562  เป็นวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ โดยใชช่ื้อวาระ “อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เน่ืองจากไดจ่้ายเงินปัน
ผลเทียบเท่าก าไรท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้” 
 ก่อนน าวาระน้ีเขา้พิจารณา ไดมี้การสอบถามผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่เห็นชอบหรือไม่ในการท่ีจะ
น าวาระน้ีมาพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดล้งมติใหค้วามเห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง  
การลงมต ิ วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมา 
  ประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้
ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจากได้จ่ายเงนิปันผลเทยีบเท่าก าไรทีจ่ดัสรรไว้เพือ่ 
  ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบ 
  ฉันทะ ซ่ึงมาร่วมประชุมและมสิีทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

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

 
หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 

 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ไดพิ้จารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งวาระท่ีผูถื้อ

หุน้เสนอใหน้ าเขา้พิจารณาเรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการอธิบายแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคตให้
ท่านผูถื้อหุน้ทราบ โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 

 
วาระที ่ 9.2  แผนการด าเนินธุรกจิในอนาคตของบริษัท 

นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต ดงัน้ี 
มูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 มีจ านวนประมาณ 3,700 ลา้นบาท ซ่ึงจะรับรู้รายไดใ้นปี 2563 

ประมาณ 60% ส่วนท่ีเหลือจะไปรับรู้ในปี 2564 และปีถดัไป   
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  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 เป็นอุตสาหกรรมท่ีสนบัสนุนเทคโนโลยใีน 
อนาคต โดยจะพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ EPC (Engineering, 
Procurement, Construction) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศนอกจาก Public Utility คือการ
ไฟฟ้า 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. 

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. 
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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 ลงทุนร่วมกบัเอกชน หรือ

ลงทุนเอง หรือก่อสร้างเองในรูป EPC  ซ่ึงมีโครงการท่ีภาครัฐปล่อยออกมา 
- โครงการไฟฟ้าชุมชน 600 MW บริษทัตั้งเป้าไวป้ระมาณ 10 MW 
- โครงการ Solar Rooftop  บริษทัตั้งเป้าไวป้ระมาณ 20 MW วงเงินประมาณ 500 - 600 ลา้นบาท 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีงบประมาณการลงทุนปี 2558 - 2565 มูลค่ารวม 123,200 ลา้นบาท แยกเป็นงานก่อสร้าง 
Substation และงานสายส่งมูลค่า 60,000 ลา้นบาท และงาน Renovate ปรับปรุงระบบสายส่งทางดา้นภาคตะวนัตกและภาคใต ้
มูลค่า 63,200 ลา้นบาท โดยเฉล่ียปีละ 10,000 ลา้นบาท 

3. การไฟฟ้านครหลวง มีงบประมาณการลงทุน ปี 2559 – 2569 มูลค่ารวม 48,717 ลา้นบาท เป็นโครงการไฟฟ้าใตดิ้น โครงการท่ี
ออกมามูลค่าขนาดใหญ่บริษทัไม่สามารถเขา้ประมูลได ้ เน่ืองจากผูรั้บเหมาดา้นไฟฟ้าตอ้งประมูลร่วมกบัผูรั้บเหมาโยธาขนาด
ใหญ่ ซ่ึงบริษทัเขา้เสนอราคางานรถไฟฟ้าสีม่วง ในรูปแบบ Consortium 3 ราย ซ่ึงเป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด ขณะน้ีรอผลการ
พิจารณาของการไฟฟ้านครหลวง 

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณลงทุน ปี 2559 – 2564 มูลค่ารวม 62,678 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการอนุมติัโครงการ
เพ่ิมเติมเพ่ือต่อยอดจากปี 2561 เฉล่ียปีละ 7,000 ลา้นบาท 

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณลงทุน ปี 2560 -  2563 ประมาณ 11,000 ลา้นบาท ในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใตดิ้น  
บริษทัไดส้ญัญาก่อสร้างระบบไฟฟ้าใตดิ้นโครงการโคราช 1, 3 มูลค่าโครงการประมาณ 400 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ 

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

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณการลงทุนพฒันาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ปี 2564 - 2569 ประมาณ 7,941 ลา้นบาท 
8. งานต่างประเทศ CLMV (ประเทศกมัพชูา, ลาว, เมียนมาร์ และเวยีดนาม) จากประสบการณ์ท่ีบริษทัท างานในประเทศพม่า ลาว 

บริษทัมีศกัยภาพในการเขา้ไปสู่ตลาดต่างประเทศละแวกใกลเ้คียง มีการจา้งท่ีปรึกษาการลงทุนทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ทั้งใน
กมัพชูา เวยีดนาม และจะต่อยอดไปในรูป Macro งาน Substation สายส่ง Solar Farm โดยตั้งเป้ารายไดไ้วท่ี้ 10% ของรายไดใ้น
ปี 2563 - 2568 

9. Technology Disruption บริษทัจ าเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ EPC  บริษทัมี Good Will งาน 
Substation ระบบสายส่ง ซ่ึงบริษทัอยูใ่นระดบั 1 ใน 3 ของผูรั้บเหมาท่ีรับงานจากการไฟฟ้า มีการลงทุนต่อเน่ืองต่อปี ไม่นอ้ย
กวา่ 15,000 -20,000 ลา้นบาท 

10. ขยายธุรกิจต่อยอดจากพ้ืนฐานงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าตาม Trend ของอุตสาหกรรม บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา
บุคลากรเพ่ือรับงานการบริหารจดัการระบบผลิตและจ าหน่าย Computerized Base และ Platform เช่น Smart Grid, Micro Grid 
ตลอดจน Energy Storage ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมติังบประมาณโครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า 6,630 ลา้นบาท  
โดยบริษทัเร่ิมประมูลพฒันาระบบไฟฟ้า Smart Grid กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงในเดือนกรกฎาคม 
2563 น่าจะเร่ิมยืน่ซองประกวดราคาได ้ขณะเดียวกนับริษทัไดท้ าการศึกษาระบบ Micro Grid เป็นระบบ Solar Farm เป็น Pilot 
Project ซ่ึงจะติดตั้งท่ีส านกังานบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ระบบรับซ้ือจากการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค 
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ในการท างานบริษทัมีพนัธมิตรธุรกิจเป็นต่างชาติ จะเขา้ไปรับเหมาในประเทศเพื่อนบา้นท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากประเทศนั้น ๆ ท่ี
มีเง่ือนไขตอ้งใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตในประเทศนั้น ๆ   

ช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา มีผูส้อบถามวา่เหตุใดบริษทัไม่ลงทุนในโครงการพลงังานลม เพ่ือสร้างรายไดใ้นระยะยาวตามการรับ
ซ้ือกระแสไฟฟ้าท่ีผลิต ซ่ึงผลิตไดเ้ท่าใดก็จะเป็นรายไดข้องบริษทัทั้งหมด กรรมการผูจ้ดัการเรียนวา่บริษทัมีเป้าหมายลงทุน
โครงการลงทุน Solar Rooftop  20 MW โรงไฟฟ้าชุมชนประมาณ 10-20 MW ภายในปี 2565 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถาม หรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมอีก เลขานุการบริษทัจึงสรุปวา่เน่ืองจากไดด้ าเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแลว้ จึงขอ
สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 14.02 น. ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน โดย ณ ตอนปิด 
ประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 113 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง  53 ราย และรับมอบฉนัทะ 60 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้
ทั้งส้ิน 289,028,819 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  39.5743 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิด
ประชุม  

ประธานกรรมการ จึงกล่าวปิดประชุม ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอใหผู้ถื้อหุน้เดินทางกลบัโดย 

สวสัดิภาพ พร้อมทั้งขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งคืนใบลงคะแนนเพ่ือบริษทัจะใชเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  

ปิดประชุมเวลา  16.54 น. 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม 

   (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

ลงช่ือ     เลขานุการบริษทั / บนัทึกการประชุม 

      (นายไพฑรูย ์ ก าชยั) 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
รายนามและประวตัขิองกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการทีพ้่นจาก
ต าแหน่งตามวารt 
 
ช่ือ-สกลุ       นางประพร์ี ปุ้ ยพนัธวงศ์    

อายุ       80 ปี     
    
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง    ประธานกรรมการ /กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
        
วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     26 พฤษภาคม 2549      

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   13  ปี 7 เดือน (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ         
      อีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 7 เดือน) 
 การศึกษา                                                                ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ดา้นการโฆษณา Center Technical College ประเทศ 

ออสเตรเลีย         
ประวตักิารอบรม                                                            Directors Accreditation Program (DAP46/2005)  

  Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)  
  Role of the Chairman Program (RCP18/2008)  
  Directors Certification Program (DCP194/2014) 
    โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)               

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
2549 – ปัจจุบนั      ประธานกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน)    

2509 – ปัจจุบนั      ประธานคณะกรรมการบริษทั ประชุมช่าง จ ากดั 

  ท่ีปรึกษาบริษทั ส่ีพระยาการพิมพ ์จ ากดั 

       ประธานมูลนิธิแสง-ไชกี้ เหตระกลู 

      ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     4 แห่ง 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง       110,428,050.75 หุน้ คิดเป็น  15.12 % 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     33,213,288 หุน้ คิดเป็น 4.55%  (คู่สมรส) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  
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ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  5 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 
      

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   เป็นมารดาของ นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ ์(กรรมการ) และ 
นางสาวรัชนีวภิา ปุ้ยพนัธวงศ ์(กรรมการบริหาร) 

ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ   มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นการบริหาร และการก ากบัดูแลกิจการตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งไดน้ าวสิยัทศันข์บัเคล่ือนและน าพาองคก์รก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการท าธุรกิจของเด็มโก ้ส่งผลใหเ้ด็มโกมี้การเติบโต ฟัน
ฝ่าอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน กา้วข้ึนเป็นบริษทัท่ีมีผลประกอบการท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัให้
ความส าคญัในการวางรากฐานในการบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริษทัสามารถ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีคุณภาพต่อไป 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ โดยพจิารณา
กลัน่กรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่ นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์มี
คุณสมบติัเหมาะสม กบัการประกอบธุรกิจของเด็มโก ้และมีคุณสมบติัการเป็น
กรรมการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัใหด้ ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

 
 
 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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ช่ือ-สกลุ       นายปริญช์ ผลนิวาศ    

  

อายุ       64  ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง    กรรมการอิสระ 

      
วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     27  เมษายน 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   3  ปี  (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  

    กรรมการอีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี) 
การศึกษา                                                                          ปริญญาโท สาขาวชิาการบญัชี (M.B.A.)University of Wisconsin-Madison, 

Wisconsin, U.S.A. 
  ปริญญาตรี สาขาวชิาการบญัชี (บช.บ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  

 
ประวตักิารอบรม                                                            Director Accreditation Program (DAP) 

  Director Certification Program (DCP) 
  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)  
  Audit Committee Program (ACP))  
  Company Secretary Program (CSP)  
  Developing Corporate Governance Policy  
  D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk 
  Monitoring the Internal Audit Function 
  แนวปฏิบติัท่ีดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
  ASEAN CG Scorecard 
  Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)  
  Anti - Corruption : The Practical Guide 
  Ethical Leadership Program (ELP)   
โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
ม.ค.  2564 – ปัจจุบนั     กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  

กนัยายน 2563 – ปัจจุบนั      กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั  
เม.ย. พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั                             กรรมการอิสระ  บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
       ประธานกรรมการลงทุน บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการตรวจสอบ บริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ บริษทั เด็มโก ้ 
    จ ากดั (มหาชน) 

2543 – 2561    บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ ากดั (มหาชน) 
〇 กรรมการ 
〇กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
〇 ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
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〇 เลขานุการบริษทั   
〇 รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร 
〇 รักษาการหวัหนา้งานก ากบัดูแลกิจการปฏิบติังาน 
กรรมการในกลุ่มบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 

                  〇 บริษทัยอ่ย 
■ บริษทั โคราช ไทย เทค จ ากดั 
■ บริษทั พี.อี.ที.บโลว ์จ ากดั 
■ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จ ากดั 
■ Srithai (Vietnam) Company Limited 
■ Srithai (Hanoi) Company Limited 
■ Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
■ Srithai Superware India Limited 

〇 บริษทัร่วม 
■ บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
■ บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ากดั 
■ บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ ากดั 
■ บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
■ PT. Srithai Maspion Indonesia 

                                  ■ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 
〇 กิจการร่วมคา้ 

■ บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     1 แห่ง (กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั) 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน  5  คร้ัง จาก  5 คร้ัง 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  8 คร้ัง จาก  8 คร้ัง 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ      มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางดา้นบญัชี บริหารการเงิน การรายงานทางการเงิน  
     การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งประสบการณ์การท างานใน 
     องคก์รธุรกิจหลายแห่ง และไดน้ าความรู้ ความเช่ียวชาญดงักล่าวมาใชใ้นการ 
     ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และสนบัสนุนการ 
     ด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้ยา่งเตม็ท่ีอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ 
     คณะกรรมการบริษทัเป็นอยา่งดี 
 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณากระบวนการ
กลัน่กรอง และขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการโดยพจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่
นายปริญช ์ผลนิวาศ มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของเด็มโก ้และมี
คุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั
บริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั โดยสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 
ความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1) เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่ม ี

2) เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ                  : ไม่เป็น 

3) มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ     : ไม่ม ี

 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  
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ช่ือ-สกลุ                                                                  นายปัญญ์ เกษมทรัพย์    
อายุ       53  ปี  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง    กรรมการอิสระ  
      
วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     27  เมษายน  2561 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   3  ปี (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
    กรรมการอีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 6    
    ปี) 

การศึกษา                                                                          นิติศาสตร์มหาบณัฑิต ดา้นกฏหมายเปรียบเทียบและกฏหมายระหวา่งประเทศ 
สถานศึกษา มหาวทิยาลยัเซา้เทิร์น เมโทดิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

                                                
ประวตักิารอบรม                                                            ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตร Directors Certification Program 

(150/2010)  
  Financial Statements for Directors (FSD 10/2010) 
  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร  Audit Committee Program  (ACP37/2011) 
  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) 
  Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) 

  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR14/2012) 

  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 

12/2012)    โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย   (IOD) 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน      กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ บริษทั เด็มโก ้ 
           จ ากดั (มหาชน) 
        กรรมการความยัง่ยนื บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจุบนั       กรรมการอิสระ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                 กรรมการตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

                  กรรมการอิสระ บริษทั คอปเปอร์ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิซซา กรุ๊ป จ ากดั 

2561 – 2563       กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2562            กรรมการลงทุน บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   1 แห่ง  (กรรมการอิสระ บริษทั คอปเปอร์ไวร์ด จ ากดั (มหาชน)) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่    1  แห่ง   
จการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 
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จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  6 คร้ัง จาก 7 คร้ัง  

   (คณะกรรมการบริษทัวาระพเิศษ 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง) 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน  4  คร้ัง จาก  4 คร้ัง 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล 
   กิจการ 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ   มีความรู้ และความเช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการ การ
บริหารความเส่ียง รวมทั้งประสบการณ์การท างานในองคก์รธุรกิจท่ีหลากหลาย 
และไดน้ าความรู้ ความเช่ียวชาญดงักล่าวมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี และสนบัสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้ยา่งเตม็ท่ีอนัเป็นประโยชน์ตอ่การท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และก ากบัดูแลกิจการ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณากระบวนการ
กลัน่กรอง และขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบั
ดูแลกิจการโดยพจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่นาย
ปัญญ ์เกษมทรัพย ์มีคุณสมบติัเหมาะสม กบัการประกอบธุรกิจของเด็มโก ้มี
คุณสมบติั การเป็นกรรมการอิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั โดยสามารถใหค้วามเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ 

ความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1) เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่ม ี

2) เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ                  : ไม่เป็น 

3) มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ     : ไม่ม ี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  
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ช่ือ-สกลุ       นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ 

อายุ       63  ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง    กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     12 พฤษภาคม 2549 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   13  ปี 7 เดือน  (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารง  

     ต  าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวม 
       เป็นเวลา 16 ปี 7 เดือน) 
การศึกษา                                                                          มินิ เอม็บีเอ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                                                                                    

  พบ.ม (พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์                                                                           
  วศ.บ. (ไฟฟ้าก าลงั) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตักิารอบรม                                                            Directors Accreditation Program (DAP46/2005)                                      
  Risk Management Committee Program (RMP3/2014)   
  Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) 
    โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 7 (วพน. 7) สถาบนั

วทิยาการพลงังาน 

  หลกัสูตรวทิยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.2) สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้)     

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
ม.ค.2564  – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการความยัง่ยนื 
ก.ค.2563  – ปัจจุบนั     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร     

       ประธานกรรมการบริหาร 

2554  – ปัจจุบนั      กรรมการบริษทั 

       กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

       ประธานกรรมการบริหาร  
2554 – มิ.ย.2563      กรรมการผูจ้ดัการ 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่     4 แห่ง 
2554  – ปัจจุบนั     กรรมการบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั 
     กรรมการบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั 
     กรรมการบริษทั เฟิร์สโคราช จ ากดั 
     กรรมการบริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        4,137,399 หุน้ คิดเป็น 0.57 % 
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- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 
      เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

   (คณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง) 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 4  คร้ัง จาก  4 คร้ัง 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ   มีความรู้ และความเช่ียวชาญทั้งในดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานทดแทน การ
บริหารโครงการขนาดใหญ่ การจดัการองคก์ร การวางแผนกลยทุธ์ และการบริหาร
ความ เส่ียง การบ ริหารจัดการภาวะวิกฤต  จนได้ รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ
ประธานกรรมการบริหาร สามารถพฒันาปรับเปล่ียน พฒันาขีดความสามารถของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้พร้อมรับกับสภาพแวดล้อมของตลาดการแข่งขัน และทุก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีผ ันแปรไม่แน่นอนได้อย่าง
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ไดดี้ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณากระบวนการ
กลัน่กรอง และขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการโดยพจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่
นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้และมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั  

 
 
 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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ช่ือ-สกลุ       นายชัยวฒัน์   เลศิวนารินทร์  

  

อายุ       62  ปี  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง     กรรมการอิสระ 
  

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง     เสนอแต่งตั้งใหม่ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   - 
การศึกษา                                                                          ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
                        มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตักิารอบรม                                                            Directors Accreditation Program (DAP161/2562)                                      

  PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the 
PTG Way through coaching 

  หลกัสูตรผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั รุ่นท่ี 1 

 
ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
2562– ปัจจุบนั                     กรรมการบริษทั – บริษทั อาม่า  มารีน จ ากดั (มหาชน) 
2561-ปัจจุบนั                        กรรมการบริหารความเส่ียง   บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั                         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
2555- 2558                               รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่   2  แห่ง  
2562– ปัจจุบนั                     กรรมการบริษทั – อาม่า  มารีน จ ากดั (มหาชน) 
2561-ปัจจุบนั                        กรรมการบริหารความเส่ียง   บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
2559-ปัจจุบนั                         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอืน่   ไม่มี 

 
กจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

จ านวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 
- ของตวัเอง        ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรุนติภิาวะ     ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมายทีเ่ป็นคดอีาญาในศาล 
ทีไ่ม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563    ไม่มี  (เสนอแต่งตั้งใหม่) 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
 
ความเช่ียวชาญในการด ารง     

ต าแหน่งกรรมการ    มีความรู้ และความเช่ียวชาญ ทางด้านเทคโนลียีสารสนเทศ (IT) การบริหาร
โครงการ การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท างานในองคก์รธุรกิจ
หลายประเภท มีประสบการณ์พิจารณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหว่างประเทศกลาง  สามารถน าความรู้ ความเช่ียวชาญดังกล่าวมาใช้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้นัเป็นประโยชน์
ต่อการท างานของคณะกรรมการบริษทั เป็นอยา่งดี 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ   คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณากระบวนการ
กลัน่กรอง และขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบั
ดูแลกิจการโดยพจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั แลว้เห็นวา่นาย
ชยัวฒัน์  เลิศวนารินทร์ มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้และมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั โดยสามารถให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 
ความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
การมคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1) เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า : ไม่ม ี

2) เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ                  : ไม่เป็น 

3) มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิอย่างมนีัยส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ     : ไม่ม ี

 
 
หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2564  และอนุมตั ิ
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2564   
ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจ าและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี พ.ศ.2564 ค่าตอบแทน
กรรมการแต่ละรูปแบบ 

ทีม่า : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตาราง 4 สดัส่วนการใชรู้ปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ตาราง 5 สดัส่วนการใชรู้ปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จ าแนกตามระดบัรายได ้
 

กลุ่มธุรกจิ 
ค่าตอบแทนประเภททีเ่ป็นตวัเงนิ ค่าตอบแทนประเภททีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนัส หุ้น / Warrant สิทธิประโยชน์ 

พลงังานและสาธารณูปโภค 94% 91% 66% 3% 75% 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 85% 75% 60% 0% 75% 

ระดบัรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท 67% 90% 49% 0% 68% 

% ของบริษ ททีเ่ข้าร่วมโครงการ  (290) 73% 87% 50% 1% 71% 

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

 ประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ค่ามธัยฐาน 50,000 26,667 26,767 
ค่าเฉลีย่ 67,663 33,880 34,947 

 ค่าตอบแทนท่ีรับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2563 และเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหค้ณะกรรมการไม่รวมค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

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

 ประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ค่ามธัยฐาน 25,000 18,000 20,000 
ค่าเฉลีย่ 31,942 20,270 22,472 

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

 ประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ค่ามธัยฐาน 470,000 263,000 300,000 
ค่าเฉลีย่ 1,030,855 725,378 673,910 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  
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ตารางที ่16 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย จ าแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

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

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 20,000 25,000 - 18,000 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 6,250 15,000 20,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 20,000 5,000 9,000 20,000 15,000 15,000 

ข้อมูลรูปแบบค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบการพจิารณาวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่มา : รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 แผนภูมิท่ี 3 ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ีย จ าแนกตามประเภท
กรรมการ และขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์ของบริษทั    
                                                                          

รูปแบบค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

ผลส ารวจ 
IOD 
2563 

DEMCO 
2563 

DEMCO 
2564 
(เสนอ) 

ผลส ารวจ 
IOD 
2563 

DEMCO 
2563 

DEMCO 
2564 
(เสนอ) 

ผลส ารวจ 
IOD 
2563 

DEMCO 
2563 

DEMCO 
2564 
(เสนอ) 

ค่าตอบแทนประจ า 600,000 960,000 960,000 321,204 360,000 360,000 320,004 360,000 360,000 
เบีย้ประชุม 150,000 21,000 24,000 120,000 21,000 24,000 108,000 21,000 24,000 
โบนัส 470,000 126,690 NA 300,000 88,850 NA 263,000 43,190 NA 
ค่าตอบแทนรวม 1,220,000 1,107,690 984,000 741,204 469,850 384,000 691,004 424,190 384,000 
สิทธิประโยชน์ 

 รถประจ า
ต าแหน่ง          

 ประกนัอุบัตเิหต ุ          
 ค่ารักษาพยาบาล          

 Director &  
Officer 
Insurance 

         
วงเงนิ
ประกนั 
30-3,500 
 ลา้นบาท/
คณะ 

วงเงนิประกนั  
700  ลา้นบาท/คณะ 

 
วงเงนิประกนั  

700  ลา้นบาท/คณะ 
 

วงเงนิประกนั  
700  ลา้นบาท/คณะ 

 
หมายเหตุ ผลส ารวจ IOD 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นค่าเฉล่ียรายปี โดยไม่รวมค่าตอบแทนท่ีได้รับเพ่ิมจากการเป็น

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

(บาท/คน/ปี) 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิประกอบการพจิารณาวาระก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีม่า  :รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (ธนัวาคม 2563)  

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจ า  
(บาท/คน/เดอืน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท/คน/ปี) 

ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 
จ่ายจริง  
ปี 2563 

ประมาณ
การ ปี 2564 

จ าแนกตามระดบัรายได้ 
54,299 8,000 690,000 26,652 3,000 80,000 

981,000 984,000 

รายได ้1,001-5,000 ลา้นบาท 
จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

54,981 21,000 180,000 28,885 3,000 75,000  พลงังานและสาธารณูปโภค
(ทรัพยากร) 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 
(อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

77,786 14,375 320,000 31,212 5,000 60,000 

ทีม่า : ตารางท่ี 1 ค่าตอบแทนประจ าประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน) ภาคผนวกค่าตอบแทนกรรมการ 

 ตารางท่ี 4 เบ้ียประชุมประธานกรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจ า  
(บาท/คน/เดอืน) 

เบีย้ประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท/คน/ปี) 

ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 
จ่ายจริง  
ปี 2563 

ประมาณ
การ ปี 2564 

จ าแนกตามระดบัรายได้ 
24,198 5,000 70,000 16,556 3,000 50,000 

381,000 384,000 

รายได ้1,001-5,000 ลา้นบาท 
จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

40,147 20,000 145,000 23,150 3,000 60,000  พลงังานและสาธารณูปโภค
(ทรัพยากร) 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 
(อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง) 

38,388 7,250 144,000 19,750 5,000 42,000 

ทีม่า : ตารางท่ี 2 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/เดือน) 

                          ตารางท่ี 5 เบ้ียประชุมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/คร้ัง) 



Page 55 of 79 

 

ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

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

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท/คน/ปี) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่า 

ต า่สุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเฉลีย่ 

ค่า
ต า่สุด 

ค่า 
สูงสุด 

จ่ายจริง  
ปี 2563 

ประมาณ
การ ปี 2564 

จ าแนกตามระดบัรายได้ 
24,339 8,000 70,000 17,402 3,000 50,000 

381,000 384,000 

รายได ้1,001-5,000 ลา้นบาท 
จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

37,710 12,500 145,000 21,470 3,000 60,000  พลงังานและสาธารณูปโภค
(ทรัพยากร) 

 บริการรับเหมาก่อสร้าง 
(อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง) 

42,070 7,250 150,000 21,192 5,000 42,000 

ทีม่า : ตารางท่ี 3 ค่าตอบแทนประจ ากรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/เดือน) 

          ตารางท่ี 6 เบ้ียประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (บาท/คน/คร้ัง) 

 

 

 

 



ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) (บาท/คน/เดอืน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
DEMCO 
(เสนอ) 

ระดบัรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท กลุ่มธุรกจิทรัพยากร กลุ่มธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด  

 ประธานกรรมการ 28,000 25,804 10,000 50,000 23,263 8,333 44,000 38,109 8,750 150,000  

 กรรมการ 23,000 18,862 5,000 45,000 17,938 3,333 38,500 27,150 4,375 100,000  

 เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 
(ประชุม 8 คร้ัง/ปี) 

3,000 
21,177 3,000 70,000 29,331 3,000 60,500 28,813 5,000 65,000 ประธาน 
15,748 3,000 50,000 23,645 2,125 55,000 19,644 4,375 50,000 กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน  

 ประธานกรรมการ 25,000 18,989 2,083 31,500 18,456 8,333 25,000 27,313 5,000 80,000  

 กรรมการ 20,000 15,057 1,667 22,778 13,157 3,333 20,000 16,875 5,000 60,000  

 เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 
(ประชุม 2 คร้ัง/ปี) 

3,000 
18,267 3,000 60,000 24,758 2,600 60,000 25,818 5,000 55,000 ประธาน 
13,805 3,000 40,000 19,291 1,483 45,000 18,608 5,000 40,000 กรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ก ากบัดูแลกจิการ) 

 ประธานกรรมการ 25,000 26,657 20,000 31,500 12,267 8,333 22,000 19,375 4,167 45,000  

 กรรมการ 20,000 17,293 10,000 22,778 9,275 3,333 19,500 7,459 4,167 10,000  

 เบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 
(ประชุม 4 คร้ัง/ปี) 

3,000 
17,268 8,000 35,000 30,485 2,600 60,000 27,438 5,000 80,000 ประธาน 
13,931 6,000 30,000 24,213 1,483 45,000 20,719 5,000 60,000 กรรมการ 

ทีม่า : ตารางท่ี 21,22,23,24,27,29,30,32,43,45,46 และ48 ภาคผนวกของรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 
หมายเหตุ    1. จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ร่วมโครงการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 290 บริษทั จาก 723 บริษทั (ณ มิถุนายน 2563) 

   2. จ านวนบริษัท จ าแนกตามกลุม่ธุรกิจ 3. จ านวนบริษทั จ าแนกตามระดบัรายได ้

 ทรัพยากร 32 บริษทั จาก 50 บริษทั   ระดบัรายได ้1,001-5,000 ลา้นบาท 108 บริษทั (37%) ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการสูงท่ีสุด 
 อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 40 บริษทั จาก 100 บริษทั  
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7  ประวตัผู้ิสอบบัญชี 
 

ช่ือ-สกลุ      นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ     

เลขทีผู้่สอบบญัชีรับอนุญาต     4752 
การศึกษา                                                    โครงการ Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
       ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิตการบญัชี (บธ.บ.) 

    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ต าแหน่งปัจจุบนั      หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัชี  
ประกาศนียบัตร          ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 
ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ     ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 
       ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกวา่ 20 ปี 
       ประสบการณ์ดา้นการวางระบบบญัชี เอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 และ  
         เฟสปิกเกมส์ คร้ังท่ี 7 
      
ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กบับริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  

หรือผู้ทีเ่กีย่วข้อง      ไม่มี 
  
 

 

 

ช่ือ-สกลุ       นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ      

เลขทีผู้่สอบบญัชีรับอนุญาต     8134 
การศึกษา                                                                ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม)  
          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
       ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (บธ.บ)  
          มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั      หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัชี  
ประกาศนียบัตร          ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
       ผูส้อบบญัชีภาษีอากรทะเบียนเลขท่ี 1774 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8134 
ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ     ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 20 ปี 
 
ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กบับริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  

หรือผู้ทีเ่กีย่วข้อง      ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่7  ประวตัผู้ิสอบบัญชี  
 
 
 

ช่ือ-สกลุ      นางสาวอริสา ชุมวสูิตร     

เลขทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาต     9393 

การศึกษา                                                                ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.)  

          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี 

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ต าแหน่งปัจจุบนั      หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัชี  
ประกาศนียบัตร          ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9393 

ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ     ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 16 ปี 
 
ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กบับริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  

หรือผู้ทีเ่กีย่วข้อง      ไม่มี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5    

           
ข้อมูลประกอบการพจิารณาก าหนดค่าสอบบญัชี 
ท่ีมา :  ผลส ารวจค่าสอบบญัชีและการใชบ้ริการส านกังานสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 โดย IOD 
ตารางท่ี 1 ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนไทยตามกลุ่มธุรกิจ 
 

กลุ่มธุรกิจ จ านวน ค่าสอบบญัชีรวม ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
พลงังาน/สาธารณูปโภค 49 125,107,561 2,553,216 1,990,000 800,000 8,900,000 

ส านกังานบญัชี Big 4 39 97,962,561 2,511,861 1,990,000 800,000 8,900,000 
ส านกังานบญัชีอ่ืน ๆ 10 27,145,000 2,714,500 1,965,000 1,180,000 8,000,000 

ก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง 94 262,555,150 2,793,140 2,230,000 655,000 9,882,500 
ส านกังานบญัชี Big 4 55 166,858,150 3,033,785 2,425,000 780,000 9,000,000 
ส านกังานบญัชีอ่ืน ๆ 39 95,697,000 2,453,769 1,870,000 655,000 9,882,500 

ทั้งหมด 692 1,749,494,516 2,528,171 1,900,000 450,000 27,000,000 
ส านกังานบญัชี Big 4 422 1,247,295,191 2,955,676 2,250,000 570,000 27,000,000 
ส านกังานบญัชีอ่ืน ๆ 270 502,199,325 1,859,998 1,513,000 450,000 9,882,500 

หมายเหตุ : ขอ้มูลค่าสอบบญัชีขา้งตน้เป็นค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษทัเท่านั้น ไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนไทยในภาพรวมและกลุ่มธุรกิจแบ่งตามระดบัรายได ้
 

ระดบัรายได ้ จ านวน ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ภาพรวม 

278 2,131,253 1,795,000 590,000 10,250,000 
1,001 – 5,000 ลา้นบาท 

พลงังาน/สาธารณูปโภค 
22 2,141,245 1,860,700 825,000 5,900,000 

1,001 – 5,000 ลา้นบาท 
ก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง 

48 2,227,125 1,824,500 780,000 9,000,000 
1,001 – 5,000 ลา้นบาท 

 
ภาพรวมการใชบ้ริการส านกังานสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนไทย 

ในปัจจุบนัมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ทั้งส้ิน 285 คน (15 ก.พ. 2564) จากทั้งหมด 29 บริษทั 
โดยร้อยละ 54 (154 คน) เป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีระดบั Big Four และบริษทัจดทะเบียนจ านวน 422 บริษทั ร้อยละ 61 ใช้
บริการผูส้อบบัญชีจากส านักงานบัญชีกลุ่ม Big Four ส่วนบริษทัจดทะเบียนท่ีเหลือจ านวน 270 บริษทั ร้อยละ 31 จะใชบ้ริการ
ผูส้อบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีอ่ืน ๆ 
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                                                    นิยามกรรมการอสิระของบริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต
หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

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 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผู ้
ถือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

ข้อบังคับบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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             ทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการ 
             หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้
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 ้
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(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 

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 

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้
ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

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

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

 ข้อ  57.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้     

ข้อ 58.    ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุ้นบริษทัก็ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของ
บริษทั 
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2564 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ผูถื้อหุ้นอาจเลือก
มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 
1.   ช่ือ  นายนริศ ศรีนวล  
      อายุ  70  ปี 
      ต าแหน่ง  ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรรมการความยัง่ยนื 
      ทีอ่ยู่   บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
     ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

o ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
 
 
2.  ช่ือ  นายปราโมทย ์อินสวา่ง       
     อายุ  73  ปี       
    ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร /  กรรมการลงทุน       
                               และกรรมการความยัง่ยนื      
     ทีอ่ยู่   บมจ.เด็มโก ้เลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
     ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

o             ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
 
 
3.  ช่ือ  นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั       
     อายุ  68 ปี         
     ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

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

o ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 
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แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 

ของบริษัทเดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารที ่27 เมษายน  2564 

ณ ห้องมริาเคลิ แกรนด์ ซี  ช้ัน 4  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  56-1 ONE REPORT พ.ศ. 2563  

 
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 2564 ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

1. การลงทะเบียน 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนก่อนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นตน้ไป  ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน   
2564     ณ หอ้งมิราเคิล แกรนด ์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงตลาด
บางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  8 )  และจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ย
ระบบ Barcode ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) 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.  นายนริศ   ศรีนวล  ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
     องคก์ร และกรรมการความยัง่ยนื       หรือ 
  2. นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร/กรรมการลงทุน และ 
     กรรมการความยัง่ยนื  หรือ 
  3.  นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล 
     กิจการ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยัง่ยนื 
 3.3  ขอ้มูลของกรรมการอิสระและกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

3.4  เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทั ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ภายใน 
       วนัท่ี 23  เมษายน  2564 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ี 
        ส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทั จะ 
        อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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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 าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง

ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกใหโ้ดย

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

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

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

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองัฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ 
แนบมาพร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง
ฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  

 
4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตวัแทนถือครองหลักทรัพย์ [คสัโตเดยีน (Custodian)] ในประเทศไทยทีรั่บฝากและดูแลหุ้นของ

บริษัท ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นนกัลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คสัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
 เอกสารใดขา้งตน้ท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย 

และให้บุคคลท่ีอา้งอิงเอกสารดงักล่าว หรือบุคคลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนบุคคลดงักล่าวลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 
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 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 นายนริศ  ศรีนวล          ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
     และกรรมการความยัง่ยนื   อาย ุ  70  ปี   
                 อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย    
                       อ าเภอเมืองปทุมธานี      จงัหวดัปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000                                        หรือ 
        3. ช่ือ นายปราโมทย ์ อินสวา่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร/กรรมการลงทุน และ 
     กรรมการความยัง่ยนื  อาย ุ 73 ปี 
         อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ต  าบล สวนพริกไทย    
                       อ าเภอเมืองปทุมธานี      จงัหวดัปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000          หรือ                                  
         4. ช่ือ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ/ 
      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยัง่ยนื  อาย ุ 68 ปี 
         อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ต  าบล สวนพริกไทย    
                       อ าเภอเมืองปทุมธานี      จงัหวดัปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000                                         
 
  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งมิราเคิล แกรนด ์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอน
เวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   

 
วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563 
   วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม   2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 
วาระที ่5 . พจิารณาอนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ  และอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตาม 
                 วาระ  
  อนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ 1 คน  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 

  

 แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ   นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์ 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
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 ช่ือกรรมการ   นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   

ช่ือกรรมการ   นายปริญช ์ ผลนิวาศ 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
 
วาระที ่6  . พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2564  และอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิรางวลั 
                    กรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2564   

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 
                 ประจ าปี  2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      
 
วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

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

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การลงคะแนน 

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี ท่ี 

        ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ  
        เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน 
         หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

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

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

 

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

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

 

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  นายนริศ  ศรีนวล           ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
     และกรรมการความยัง่ยนื   อาย ุ  70  ปี   
                 อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี  ต าบลสวนพริกไทย    
                       อ าเภอ เมืองปทุมธานี      จงัหวดัปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000                                        หรือ 
      3.  ช่ือ นายปราโมทย ์ อินสวา่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร/กรรมการลงทุน และ 
    กรรมการ ความยัง่ยนื  อาย ุ 73 ปี 

            อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี      ต าบลสวนพริกไทย    
                       อ าเภอ เมืองปทุมธานี     จงัหวดัปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000                                         หรือ     
      4. ช่ือ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ/ 
      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยัง่ยนื  อาย ุ 68 ปี 
         อยูบ่า้นเลขท่ี  59  หมู่ท่ี  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ต  าบลสวนพริกไทย    
                       อ าเภอเมืองปทุมธานี      จงัหวดัปทุมธานี        รหสัไปรษณีย ์ 12000                                         
 
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งมิราเคิล แกรนด ์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 



Page 76 of 79 

 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนคร้ังนี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

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

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่ 1   รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
 
วาระที ่2   รับทราบผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563 
   วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของ ผู้สอบบัญชีส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม  2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
 
วาระที ่5 . พจิารณาอนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ  และอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตาม 
  วาระ  

อนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ 1 คน  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง 
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 แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ   นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์ 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง   
ช่ือกรรมการ   นายปริญช ์ผลนิวาศ 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ   นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ   นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  

 
วาระที ่6  . พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี  2564  และอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิรางวลั 
                  กรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2564   

              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง      
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  2564 และค่าสอบบัญชี ประจ าปี  2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง    
 
วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
               เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                   งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่ การลงคะแนน 

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม 

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ีองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

 

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

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

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

                                           ( ……………………..……………………………) 
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 2564 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

 


