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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน)  
วนัพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

ณ หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 59  หมู่ 1 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

 

 

นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์  ประธานกรรมการ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
และประธานกรรมการไดข้อใหน้ายไพฑูรย ์ก าชยั กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม และแนะน าคณะกรรมการ
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ต่อผูถื้อหุน้  

นายไพฑูรย ์ก าชัย ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามประกาศของ ศบค. ขอ้ 9 พรก.ฉุกเฉิน ฉบบัท่ี 20 หา้มจดักิจกรรมท่ีมีการ
รวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกนัมากกว่า 50 คน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีไดก้ลบัมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซ่ึงพบผูติ้ดเช้ือจ านวนมาก และมี
การแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน)  (วาระพิเศษ) คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 
เมษายน 2564 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ 
หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 
25 กุมภาพนัธ์ 2564 รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการประชุม เช่น วาระการประชุม และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record 
Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหค้งเดิม ผูถื้อหุน้และบุคคลท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ยงัสามารถใช้เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีจดัส่งให้ และ
ปรากฎใน Website บริษทั ประกอบการประชุมในคร้ังน้ีได ้

กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้จ านวนของผูเ้ขา้ประชุมขณะเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จ านวน 11 ราย  
เป็นจ านวนหุ้น 120,910,768 หุ้น และมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน มีจ านวน 47 ราย เป็นจ านวนหุ้น 181,310,471 
หุ้น รวมเป็น 58 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกนัไดท้ั้ งส้ิน 302,221,239  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  41.3807  ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  730,344,251 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  
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กรรมการผูจ้ดัการไดแ้นะน ากรรมการ กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงเป็น
ตวัแทนในการนบัคะแนนท่ีเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ท่ีเขา้ร่วมประชุม   
1.  นางประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายนริศ ศรีนวล  ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 

ความเส่ียงองคก์ร  และกรรมการความยัง่ยืน 
3.  นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน   
       และก ากบัดูแลกิจการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยัง่ยืน 
4.  นายปริญช ์ นิวาศ   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
5. นายพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 

ความยัง่ยืน กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  และกรรมการลงทุน 
6.  นายปราโมทย ์ อินสวา่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร กรรมการลงทุน  

และกรรมการความยัง่ยืน 
7.  นายสงวน ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร และกรรมการลงทุน 
8.  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
                  และก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการความยัง่ยืน 
9.  นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  

และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และก ากบัดูแลกิจการ 
10. นายไพฑรูย ์ ก าชยั  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร   

กรรมการลงทุน และกรรมการความยัง่ยืน 
 

ทั้งน้ี สัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี จ านวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และกรรมการจ านวน 8 
ท่านเขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานบริษทั เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากน้ีกรรมการผูจ้ดัการไดแ้นะน าผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ตวัแทนอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย  
และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1.  นายฉตัรชยั   พืชพนัธ์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายสนบัสนุนธุรกิจ 
2.  นางสาวรัชนีวิภา   ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ และรักษาการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารความเส่ียง 
3.  นางสาววรรณฤดี  สุวพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกังานตรวจสอบ 
4.  นางสาวสาวิตตรี   พ่ึงรัศมี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและบริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) 
5.  นางสาวอรวรรณ   ศิริวงศ ์  กรรมการบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านกังานกรรมการผูจ้ดัการและ 

เลขานุการบริษทั 
6.  นายชยัวฒัน ์   เลิศวนารินทร์ ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
7.  นางสาวอริสา   ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชี บริษทัสอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
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8.  นายนิธีพงษ ์   เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั 
9. นางสาวน าพา   นวลศรีฟ ู อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
10. นายสุรพล   อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และสกัขีพยานในการบนัทึกคะแนนลงมติ 

 
หลงัจากนั้น กรรมการผูจ้ดัการไดม้อบหมายใหน้างสาวอรวรรณ  ศิริวงศ ์เลขานุการบริษทั ช้ีแจงหลกัเกณฑ ์และ

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 น้ี จดัข้ึนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซ่ึงเป็นระบบท่ี
สอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี  บริษทัไดด้ าเนินการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยใน
ระหว่างวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลให้บริษทัพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการ และไม่มีการน าเสนอวาระการประชุม รวมถึงค าถามล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี   
1. เน่ืองจากการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
2. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหน่ึง

หุน้ต่อหน่ึงเสียง 
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกคร้ังนึงว่ายืนยนั
การลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

4. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นดว้ย” , “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  ส าหรับวาระแจง้
เพ่ือทราบ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งลงคะแนน  ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง  
หรือไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือวา่มีมติเห็นดว้ย ตามท่ีผูด้  าเนินการประชุมเสนอต่อท่ีประชุม 

5. กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกคร้ัง 
แต่หากวาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้

6. เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอให้ท่านกลบัมายงัหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพ่ือรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ 

7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท่ี้ลงคะแนนผา่น E-Voting และผูท่ี้ลงคะแนนล่วงหนา้
ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 

8. ฐานคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

9. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ
ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  
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- บริษทัจะเสนอใหพิ้จารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะอ่านช่ือกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือแต่ละคน ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

-  ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ี
ประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้ งน้ี ไดน้ับรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบ
ฉันทะไดล้งคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหน้าใน
ตอนท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ 
 

 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามค าถามด้วยวธีิการพมิพ์ข้อความ สามารถท าได้ ดงันี ้
1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 
2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 
 

         กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถท าได้ ดงันี ้
1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  
2. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได ้(ภายในระยะเวลา 2 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์
ค าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

3. ในการถามค าถามแต่ละคร้ังทั้งผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
แจ้งช่ือ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหุ้นหรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะก่อนเร่ิมถามค าถามทุกคร้ังเพ่ือ
ประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชุมใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

4. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มาภายใน 
2 นาที ทางบริษทัจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค าถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาผ่านช่องทาง 
Chat เจา้หนา้ท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ 
 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือ
สอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืน
ไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอให้ผูถื้อหุน้ให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุม
ใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามท่ีไดแ้จง้ในขา้งขน้จะท าใหก้ารประชุมในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนด  

เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษทัยงัจดัให้มีการบนัทึกวีดิทศัน์ภาพการประชุม ซ่ึงแสดงให้เห็นภาพการ
ประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเขา้รับชมไดภ้ายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัจากเลขานุการ
บริษทัช้ีแจงวิธีการลงคะแนนแลว้เสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามวิธีการลงคะแนน เม่ือไม่มีผูซ้ักถาม  
เลขานุการบริษทัจึงเรียนเชิญกรรมการผูจ้ดัการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม        
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วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุม เมื่อวันที่  
29 มถุินายน 2563 
กรรมการผูจ้ดัการเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมใน

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563   โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 14 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไชตข์องบริษทัแลว้รวมถึง
ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญในคร้ังน้ี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

ภายหลงัจากช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเม่ือไม่มีค าถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 
การลงมต ิ: ในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะ

ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
  

มตทิี่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  
29 มถุินายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน   

 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 302,221,239 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานปี 2563 

นายไพฑรูย ์ก าชยั กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการด าเนินงานปี 2563 ต่อท่ีประชุม 
หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน : งบการเงนิรวม 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายไดจ้ากการขาย 351 199 730 
รายไดจ้ากงานบริการ 2,053 2,678 3,359 
รายไดอ่ื้นๆ 93 61 63 
รายไดร้วม 2,497 2,938 4,151 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) 55 34 146 
 

ในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับบริษัทใน
อุตสาหกรรม จากมาตรการลอ็กดาวน์ การจ ากดัการขนส่ง มาตรการจ ากดัการเดินทาง รวมถึงการท างานจากท่ีบา้น 
(Work From Home) ซ่ึงส่งผลกระทบให้ผลการด าเนินงานของบริษทัในเร่ืองของการรับรู้รายได ้มีการเล่ือนการรับรู้
รายไดจ้ากแผนการด าเนินงาน 
 รายไดร้วมปรับตวัลดลงร้อยละ 15 จาก 2,938 ลา้นบาท เป็น 2,497 ลา้นบาท  
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 ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 61 จากก าไร 34 ลา้นบาท เป็นก าไร 55 ลา้นบาท ปัจจยัท่ีท าให้ก าไรสูงกว่าปีก่อน 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายขายและบริหารท่ีลดลง 48 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่ายลดลง 4 ลา้นบาท การลดลงของค่าใชจ่้ายซ่อม
ฐาน (ปี2562) 172 ลา้นบาท โดยในปี 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ส่วนผลกระทบในดา้นลบท่ีมีผลต่อก าไร
สุทธิ ไดแ้ก่ รายไดท่ี้ลดลง ท าใหก้ าไรขั้นตน้ลดลงประมาณ 107 ลา้นบาท และโครงการพลงังานลมในปี 2563 
เป็นปีท่ีผลประกอบการของพลงังานลมลดลง 40% – 50% ซ่ึงเป็นผลมาจากลมท่ีถือไดว้่าเป็นลมท่ีแย่ท่ีสุดใน
รอบ 20 ปี  

 

ผลการด าเนินงาน แยกตามลกัษณะของธุรกจิ ดงันี ้
ธุรกจิผลติจ าหน่ายเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ปี 2563 ยอดขายรวมปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 76 จาก 199 ลา้นบาท เป็น 351 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 บริษทั
ให้ความส าคญักบัการประมูลงานในภาครัฐ เป็นเร่ืองของการประมูลงานจ าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใชก้บัอุปกรณ์ยึดโยงบน
เสาไฟฟ้า  

ในปี 2564 เป้าหมายตลาดเป็นการเสนอขายเสาโครงเหล็กให้กบัผูรั้บเหมางานสายส่งส าหรับงานท่ีเล่ือน
ประมลูมาจากปี 2563  

 

ธุรกจิงานบริการ 
ในปี 2563 ธุรกิจงานบริการค่อนขา้งไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากมาตรการลอ็กดาวน์ การจ ากดัการขนส่ง 

และมาตรการจ ากดัการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการขนส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ และการเดินทางของ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือก ากบัดูแลในการติดตั้งอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นจากมาตรการเหล่าน้ีส่งผลใหก้ารรับรู้รายไดช้ะลอไป 
  ปี 2563 รายได้งานบริการลดลงร้อยละ 23 จาก 2,678 ลา้นบาท เป็น 2,053 ลา้นบาท โครงสร้างรายไดล้ดลง

เน่ืองจากงานสายส่งเสาโครงเหลก็ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเกิดข้ึนจากการชะลอการประมูล
งานใหม่ แต่เพ่ิมข้ึนในงานระบบไฟฟ้าใตดิ้นตามงบประมาณการลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของภาคเอกชน 

 บริษทัมีความคาดหวงัว่าการประมูลงานในปี 2563 ท่ีถูกเล่ือนออกไป จะมีการประมูลงานในปี 2564 นอกจากนั้น 
งานระบบ MEIT เดิมบริษทัมีการด าเนินงานวางระบบส่ือสารบนท่อก๊าซ จึงท าให้บริษทัมีประสบการณ์และ
มาตรฐานการท างานท่ีสูงข้ึน สามารถท่ีจะรับงานและขยายฐานลกูคา้ไปสู่กลุ่มปิโตรเคมีไดม้ากข้ึน  
 

ธุรกจิด้านการลงทุน  
ณ 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม  :   57.9  เมกกะวตัต ์(MW) 
 15%   โครงการพลงังานลม หว้ยบง 2, 3 (180 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2556  สดัส่วนของบริษทั 27 MW 
  14%  โครงการพลงังานลม เขาคอ้ (60 MW) จ่ายไฟฟ้าไตรมาส 3 ปี 2559 สดัส่วนของบริษทั 8.4 MW    
  3.9% โครงการพลงังานลม 8 โครงการ (บริษทัวินด ์เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง) (576 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 - 2562 

สดัส่วนของบริษทั 22.5 MW 
 

ในปี 2563 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากกลุ่มโครงการพลงังานลมทั้งส้ินประมาณ 108 ลา้นบาท  
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 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
โครงการ ลงทุน ก าลงัผลติตามสัดส่วนลงทุน จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

Solar Rooftop 1 สญัญา 100% 1 MW ไตรมาส 2 ปี 2558 
Solar Farm 3 สญัญา 45.7% 3 MW ไตรมาส 4 ปี 2557 
Solar Rooftop 5 สญัญา 49-51% 1.4 MW ไตรมาส 2 ปี 2558 

รวม 5.4 MW  
 

ปี 2563 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากกลุ่มโครงการพลงังานแสงอาทิตยป์ระมาณ 6.4 ลา้นบาท  
 

บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จ ากัด (DDL) : บริษัทได้รับสัมปทานผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาท่ีแขวงหลวงพระบาง 
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี  (2558 - 2588) เร่ิมผลิตและขายน ้ าประปาปี 2560 ปริมาณขายน ้ าเฉล่ียเพ่ิมจาก 1,545 
ลกูบาศกเ์มตร เป็น 4,800 ลกูบาศกเ์มตร, 7,700 ลกูบาศกเ์มตร สูงสุด 11,204 ลกูบาศกเ์มตร ในเดือนมีนาคม 2562  
เดิมบริษทัคาดหวงัวา่สถานการณ์การขายน ้าในปี 2563 จะดีข้ึน แต่จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
ท าใหย้อดขายในปี 2563 เฉล่ียอยูท่ี่ 7,800 ลกูบาศกเ์มตร  
บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจ ขายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบน ้ าประปา คือ การขาย Mobile Plant ซ่ึงใชใ้นการผลิต
น ้าประปาขนาดเลก็เพ่ือใชใ้นพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากระบบท่อ โดยเร่ิมธุรกิจในปี 2562  

หน่วย : ลา้นบาท 
ปี รายได้จากการขายน ้าประปา รายได้จากการขาย Mobile Plant / อืน่ ๆ 

2560 2 - 
2561 14 - 
2562 24 6 
2563 23 14 

 

พฒันาการในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในปี 2563 
ในปี 2559 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต และไดรั้บการรับรองการต่อสมาชิกรอบแรกในปี พ.ศ. 2562 – 2565  
บริษทัมุ่งมัน่ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการภายใตก้รอบการบริหารจดัการอย่างมีจริยธรรมท่ีดี  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบั มีจิตส านึกในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงและทางออ้ม จึงไดก้ าหนดใหจ้ดัท านโยบายและแนวปฏิบติัการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดไว ้รวมถึงให้ความส าคญัต่อ
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพ่ือใหบุ้คลากรทุกระดบัของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโกย้ึดถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้เป็นวฒันธรรมและค่านิยมหน่ึงใน
องคก์ร 
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ความก้าวหน้าที่ส าคัญในปี 2563 
- บริษทัจดัอบรมปฐมนิเทศแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัให้พนกังานใหม่ไดรั้บทราบ

และถือปฏิบติั 
- ในปี 2563 ไม่พบประเดน็การกระท าผิดดา้นทุจริต หรือการท าผิดดา้นจริยธรรม 
- บริษทัแสดงจุดยืนการต่อตา้นการทุจริตของบริษทั ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทราบ และถือปฏิบติัตามแนวทางของบริษทั 

เช่นนโยบาย No Gift Policy เปล่ียนของขวญัเป็นค าอวยพร  
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดป้ระสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ในการส่ือสารให้เห็นความส าคญัและให้
ความร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้และไดส่ื้อสารไปยงัคู่คา้ ลูกคา้ ใหรั้บทราบ
และร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั  

ส าหรับแผนการด าเนินงานในอนาคตประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะขอเรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบในวาระท่ี 8 
ซ่ึงเป็นวาระเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืน ๆ 

กรรมการผูจ้ดัการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็น  
 

ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดงัต่อไปนี ้
นายเทอดศักดิ์ หวงัเสต (ผู้ถือหุ้น)    

ดว้ยความยินดีท่ีเด็มโก ้เร่ิมไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั วินด ์เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ากดั และอีก 2-3 บริษทั แต่
มีขอ้เรียนถามว่าเงินปันผลจากบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั มีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากสาเหตุใด ในปี 2564 
และปีต่อ ๆ ไป มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
 

นายไพฑูรย์ ก าชัย  
ส าหรับปี 2563 เป็นปีท่ีพลงังามลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยแย่ท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นแรงลม

หรือทิศทางลม ซ่ึงส่งผลใหก้ารผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรวมแลว้เม่ือเทียบกบัปี 2562 ลดลงไปประมาณ 40% และบริษทั 
อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี BOI ยกเวน้ภาษี 100% จ านวน 8 ปี ตั้งแต่ปี 2012 - 2020 โดยใน
ปีท่ี 9 - 14 จะตอ้งเสียภาษีจากอตัราก าไร 10% เพราะฉะนั้นเงินปันผลท่ีลดลงเกิดจากผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลมและภาษี แนวโนม้เงินปันผลในปี 2564 เป็นท่ีแน่นอนวา่ปัจจยัทางดา้นภาษียงัคงอยู่ แต่ปัจจยัทางดา้นพลงังานลมท่ี
จะใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าคาดว่าจะเป็นบวกมากข้ึน ซ่ึงบริษทัไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานในเดือนมกราคม
และกุมภาพนัธ์ 2564 พลงังานลมเร่ิมกลบัมาดีข้ึน แต่อยา่งไรกต็ามยงัคงตอ้งติดตามดูปัจจยัทางดา้นพลงังานลมในช่วง
เดือนท่ีเหลือของปีน้ี 
 

นายเทอดศักดิ์ หวงัเสต (ผู้ถือหุ้น)    
COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมลูงานอยา่งไรบา้ง 
 

นายไพฑูรย์ ก าชัย  
ในส่วนของผลการด าเนินงานของโครงการท่ีเซ็นสัญญาแลว้ ไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั เน่ืองจากอุปกรณ์

ส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการส่งมอบมาเรียบร้อยแลว้ แต่ในการประมูลงานใหม่คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบในส่วนของการ
ประมูลงานจากภาครัฐโดยเฉพาะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการเล่ือนประมูลงานออกไปบา้ง แต่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัคงมีการประมลูงานตามแผน 

 

ส่วนค าถามอีก 2 ค าถาม จะน าไปตอบในวาระท่ี 8 แผนการด าเนินงานในอนาคต ดงัน้ี    
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- จากเป้ารายไดใ้นปี 2564 - 2566 จากธุรกิจเดิม 85% และจากธุรกิจใหม่ 15% โดยธุรกิจใหม่คืออะไรบา้ง และมี
แนวโนม้ของตลาดและการเติบโตเป็นอยา่งไร 

- โครงการ Solar Rooftop ในระยะต่อไปของเด็มโก้ จะมีแนวคิดท่ีจะน า Blockchain มาใช้เพ่ือซ้ือขายไฟฟ้า
หรือไม่อยา่งไร 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพ่ิมเติม กรรมการผูจ้ดัการจึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 โดยวาระน้ีเป็นวาระรับทราบ ดงันั้นจึงไม่มีการลงคะแนน  

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2563 ตามรายละเอยีดที่เสนอมา  

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กรรมการผูจ้ดัการเรียนเชิญ นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 3 ดงัน้ี 

 

นายปริญช์ ผลนิวาศ เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

บริษทัไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู ้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชี ซ่ึงได้
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต บริษทัส านักงานสอบบัญชี ซีแอนด์ เอ จ ากัด ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)รับรอง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ ตามรายงานประจ าปี 2563 ท่ีไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มลูใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี      
ส่วนที่ 1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ในส่วนรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต วรรคของความเห็น หนา้งบการเงิน ผูส้อบบญัชีให้ความเห็น
โดยไม่มีขอ้สงัเกตหรือเง่ือนไขไวด้งัน้ี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) ซ่ึง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เด็ม
โก ้จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ บริษทั 
เดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส่วนที่ 2  ในปี 2563 บริษทัได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน 2 ฉบับ โดยฉบับท่ี 1 เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละส่วนของผูถื้อหุน้ ฉบบัท่ี 2 เร่ืองสญัญาเช่า ซ่ึงมีผลกระทบในส่วนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
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ส่วนที่ 3  การน าเสนองบการเงินโดยสรุป ประกอบดว้ยงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือใหพิ้จารณา
ง่ายจึงน าเสนอเป็นหลกัลา้นบาท และเป็นเฉพาะยอดรวมเป็นหลกั 

 
 

นายปริญช์ ผลนิวาศ ไดน้ าเสนองบการเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ เปรียบเทียบปี 2563 และปี 2562 
สินทรัพย์รวม  
งบการเงินรวมปี 2563 มีสินทรัพยร์วมจ านวน 7,375 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 1,390 ลา้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 มีสินทรัพยร์วมจ านวน 7,223 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 1,438 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวม 

งบการเงินรวมปี 2563  มีหน้ีสินรวม 2,755 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 59 ลา้นบาท   
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 มีหน้ีสินรวม 2,793 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 20 ลา้นบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวมปี 2563 มีส่วนของผูถื้อหุน้ 4,620 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 1,449 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการ
น ามาตรฐานการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีผลต่อเงินลงทุนในบริษทั วินด ์เอน็เนอยี่ โฮลด้ิง จ ากดั มาใช ้ โดย
มีการตีราคาในราคายุติธรรมจากเดิมบนัทึกจากราคาท่ีซ้ือมา ท าให้ส่วนน้ีมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนรวมจ านวน 1,700 ลา้น
บาท  แต่การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วม จ านวน  1,390 ลา้นบาท เกิดจากการลดลงของเงินสดเงินฝากธนาคาร และ
รายไดค้า้งรับ จากผลของเศรษฐกิจในปีท่ีผา่นมา 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 4,430 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 1,418 ลา้นบาท 
ใกลเ้คียงกบัการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์ซ่ึงส่วนใหญ่จะแสดงฐานะของ บมจ.เดม็โก ้เป็นหลกั การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผู ้
ถือหุน้น้ีไม่กระทบในส่วนก าไรสะสม จึงไม่สามารถน ามาใชจ่้ายเป็นเงินปันผลได ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายได้รวม 
งบการเงินรวม ปี 2563  : รายไดร้วม 2,497 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 441 ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 : รายไดร้วม 2,226 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 750 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม    
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งบการเงินรวม ปี 2563  : มีค่าใชจ่้ายรวม 2,440 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 586 ลา้นบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 : มีค่าใชจ่้ายรวม 2,086 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 734 ลา้นบาท   
ก าไรสุทธิ 
งบการเงินรวม ปี 2563  :  ก าไรสุทธิ 55 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2562 จ านวน 21 ลา้นบาท  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 :  ก าไรสุทธิ 7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 77 ลา้นบาท 
ก าไรต่อหุ้น 
งบการเงินรวม ปี 2563  :  ก าไรต่อหุน้ 0.08 บาท  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 0.03 บาท/หุน้ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 :  ก าไรต่อหุน้ 0.01 บาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.10 บาท/หุน้ 

 

ซ่ึงเหตุผลท่ีรายไดแ้ละก าไรสุทธิลดลง เป็นไปตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานในระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการ
ด าเนินงานปี 2563 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเม่ือไม่มีค าถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563  
การลงมต ิ:   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บ

มอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่  

    31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 302,221,239 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
นายไพฑูรย ์ก าชยั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 32 และ 33 ( รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทัปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ก าหนดไวว้า่คณะกรรมการจะตอ้งจดั
ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดวา่บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซ่ึงบริษทัไดส้ ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2563 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของ
บริษทั ปรากฏว่าบริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ จ านวน 7,099,376.20 บาท มีก าไรสะสมยกมา 
จ านวน 116,381,719.04 บาท 
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 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และ
ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติใหง้ดจ่ายเงิน
ปันผลจากผลประกอบการปี 2563 งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้ง
ส ารองกระแสเงินสดเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 

 

ขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 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) NA 26.21 20.60 NA 

 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเม่ือไม่มีค าถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563  
การลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 302,221,239 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
กรรมการผูจ้ดัการ เรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล

กิจการ จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษทั จากการเสนอช่ือของผูถื้อหุน้และ
กรรมการบริษทั กบัอาจพิจารณาจาก Director Pool โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาในการสรรหากรรมการท่ีมุ่งให้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งดา้นความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจ
หลกัของกลุ่มธุรกิจเด็มโกค้วามรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น กฎหมาย การตลาด  บริหารทรัพยากรบุคคล 
บญัชีและบริหารการเงิน การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการก ากบัดูแลกิจการ ความรู้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเส่ียง  และเพศ สัญชาติ อายุ และสภาพสมรส 
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โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือกีดกนับุคคลใด ทั้งน้ีในดา้นความรู้ ความสามารถบริษทัไดก้ าหนด Board Skill Matrix 
ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือประกอบการสรรหากรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทั จะต้องออกจากต าแหน่งในทุกคร้ังของการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยกรรมการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดจะเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในกรณีท่ี
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสาม ให้ใช้จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 
อยา่งไรก็ตามกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก   ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 
71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 (รายละเอียดขอ้บงัคบับริษทั
ไดจ้ดัส่งไปตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5)  
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่ง  ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 ของบริษทั มี 4 คน ไดแ้ก่ 
1)  นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2)  นายปริญช ์   ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
3)  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการความยัง่ยืน 
4)  นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมการ, ประธานกรรมการความยัง่ยืน, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ,ประธาน

กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 

วิธีการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง ดงัน้ี  
1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ บุคคลเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 เม่ือครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหบ้ริษทัพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพ่ือเสนอ
ช่ือเขา้คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือท่ีไดรั้บการเสนอ  
โดยผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ คดัเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั  เป็นกรรมการใหม่
และแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าผูไ้ด้รับเสนอช่ือมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2564 
ต่อไป 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการตามพระราชบญัญติั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
a. พรบ. บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบติักรรมการ 
b. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม่ ขอ้ 17 คุณสมบติัเฉพาะกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ 
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c. ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.3/2560 เร่ืองการก าหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหากรรมการ
เสนอช่ือกรรมการใหม่และกรรมการทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

1. สอบถามความสมคัรใจของกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระและสอบถามความจ านงของกรรมการแต่ละ
คนท่ีอยู ่ในเกณฑต์อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2. ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอ  

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั วา่ผูไ้ดรั้บเสนอช่ือมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดย
ไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีมีก าหนดไวต้ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัร
คณะกรรมการ และคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระของบริษทัดว้ย 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณา ประวติั ความรู้ ความช านาญ 

ท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยงัเห็นว่าในการ

พิจารณาจาก Board Skill Matrix ในองคป์ระกอบดา้นความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทาง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยงัไม่มีกรรมการท่านใดมีความรู้ ทกัษะ จึงไดส้รรหาบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเสนอช่ือเขา้คดัเลือกในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ิมเติมจากกรรมการทั้ง 4 คนขา้งตน้ โดยให้เพ่ิมจ านวน

กรรมการบริษทัจาก 10 คน เป็น 11 คน และใหค้วามเห็นชอบ เสนอช่ือ นายชยัวฒัน์  เลิศวนารินทร์ ผูท้รงคุณวุฒิดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารความเส่ียง เขา้เป็นกรรมการอิสระ (กรรมการใหม่) อีก 1 คน 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ร่วมกนัพิจารณาการเสนอช่ือกรรมการ
เพ่ือแต่งตั้ งเพ่ิม 1 คน และกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแลว้ 
เห็นสมควรเสนอรายช่ือ ดงัน้ี  

1. กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเพ่ิม 1 คน คือ นายชยัวฒัน ์ 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  และกรรมการความยัง่ยืน 
4) นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมการ  ประธานกรรมการความยัง่ยืน  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการลงทุน  และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีน้ี ไดร่้วมกนัพิจารณากลัน่กรอง ดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ฯ ว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผูมี้คุณสมบติั
ครบถว้น เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ี
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ยงัมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีมี
อ านาจก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั และคุณสมบติัการเป็นกรรมการ
อิสระตามท่ีบริษทัก าหนด  จึงเห็นว่าท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ จาก 10 คน 
เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  ดงัน้ี 

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

1)  นางประพีร์       ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2)  นายปริญช ์        ผลนิวาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
3)  นายปัญญ ์         เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
4)  นายพงษศ์กัด์ิ    ศิริคุปต ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
บริษัท ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้มกว่า ข้อก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยฯ์  ในเร่ืองการถือหุน้ของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กรรมการรายนั้น ๆ ดว้ย   ทั้งน้ีผูไ้ดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน คือ นายปริญช์ ผลนิวาศ  นายปัญญ ์ 
เกษมทรัพย ์และนายชยัวฒัน ์เลิศวนารินทร์  มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
และสามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระ 

 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเม่ือไม่มีค าถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 

การลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีตอินุมัตเิพิม่จ านวนกรรมการ และอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการ

แทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี้ 
 

5.1 พจิารณาอนุมัตเิพิม่จ านวนกรรมการ 1 คน 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ 1 คน ดงัต่อไปนี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 300,922,839 99.5704 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,298,400 0.4296 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

5.2 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 
5.2.1 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ เลศิวนารินทร์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตัแิต่งตั้ง นายชัยวฒัน์ เลศิวนารินทร์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ ดงันี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย จ านวน 169,000 หุน้ 
5.2.2 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้ง นางประพร์ี ปุ้ยพนัธวงศ์ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ ง นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) อกีวาระหนึ่ง ดงันี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
5.2.3 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้ง นายปริญช์ ผลนิวาศ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญช์ ผลนิวาศ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ อกีวาระหนึ่ง ดงันี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
5.2.4 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้ง นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิต่งตั้ง นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ อกีวาระหนึ่ง ดงันี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
5.2.5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์   ด ารงต าแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์   ศิริคุปต์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

อกีวาระหนึ่ง ดงันี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นดว้ย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564  และอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลั
กรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564   
กรรมการผูจ้ดัการเรียนเชิญ นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดูแลกิจการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นายเสริมศกัด์ิ จารุมนสั ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมว่า การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมถือเป็น

แนวปฏิบติัหน่ึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะ
รักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้ปฏิบติังานใหก้บักลุ่มธุรกิจเด็มโกไ้ด ้ซ่ึงคณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการโดย
พิจารณาขอ้มูลทั้งในเร่ืองรูปแบบ และจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
และกลุ่มบริษทัท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกนั 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ ซ่ึง
มาประชุม และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 29 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ: คณะกรรมการสรรหาฯ ไดมี้มติ
เสนอการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน
รางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินประจ าปี 2564 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัต่อไป ดงัน้ี 
 

นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
1. นโยบายก าหนดค่าตอบแทน 

1. สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2. เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก่  
 ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี  (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุม) 
 ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูล

ค่าท่ีบริษัทสร้างให้กับผูถื้อหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับท่ีสูงเกินไป จนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผล
ประกอบการระยะสั้น 

 ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกันความรับผิดของ
กรรมการ การประกนัชีวิตกลุ่ม เป็นตน้) 

3. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้ จึงควรไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะ
ค่าตอบแทนประจ า เบ้ียประชุมและเงินรางวลักรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษทัเท่านั้น 

3. หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเงนิรางวลักรรมการ 
(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจ่ายจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง) 

1. เงินรางวลักรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ี ก่อนมาค านวณ 
2.1 หกัดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนภาษี 
2.2 หกัดว้ย ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
2.3 หกัดว้ย รายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

3.  วิธีการค านวณการจ่ายเงินรางวลักรรมการ ตามรายต าแหน่งกรรมการ หลงัจากค านวณยอดรวมเงินรางวลั
กรรมการทั้งหมดท่ีพึงจ่ายตามขอ้ 2 แลว้ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์พิจารณาจดัสรร 
ก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสมกนัเอง โดยไม่เกินอตัราท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั  

4. พจิารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 

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

เพียงต าแหน่งเดียว 
- ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารจะได้รับ  

ค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะเดียวในคณะท่ีค่าตอบแทนสูงกวา่ 
 เบ้ียประชุมต่อคร้ัง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บเบ้ียประชุมทุกคร้ัง

ท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) ซ่ึงรวมการประชุมร่วมดว้ย 
 เงินรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดรั้บเงินรางวลัตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตาม

หลกัเกณฑท่ี์ ท่ีประชุมอนุมติั 
 

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

ค่าตอบแทน
ประจ า 

(คน/เดอืน) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 

คณะกรรมการ
สรรหา พจิาณา
ค่าตอบแทนและ

ก ากบัดูแล
กจิการ 

คณะกรรมการ
ความยัง่ยนื 

 

ประธาน 

80,000 

ประธาน
กรรมการ 
อิสระ 
28,000 

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

กรรมการ 30,000 23,000 20,000* 20,000* 20,000 20,000* 
เบี้ ยประชุม /
คร้ัง/คน 

3,000 * 

หมายเหตุ  *  ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทียบ ปี 2561 - 2562 และ ปี 2563 (น าเสนอ)                        
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิเปรียบเทียบปี 2562-2563 และปี 2564 (น าเสนอ)   

หน่วย  :  บาท 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรวม 

2562 2563 
2564
(เสนอ) 

2562 2563 
2564
(เสนอ) 

2562 2563 
2564
(เสนอ) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

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 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

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 ากบัดูแลกิจการ 

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 
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ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อืน่ ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั 

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

o ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทน
รวมใหอ้ยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 7,446,000 บาท ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

เงนิรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 
 คงเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยตอ้งหกัก าไร/รายได ้ดงัน้ีมาค านวณ 
 หกัดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนหกัภาษี 
 หกัดว้ยก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
 หกัดว้ยรายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

 โดยจะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีการเงินท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัอตัรารางวลักรรมการ 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562    ทั้งน้ีโดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดจ านวนเงินรางวลักรรมการท่ีเหมาะสม 
โดยไม่เกินอตัราท่ีก าหนดดงักล่าว และใหก้รรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ปีด าเนินงาน 
ปีด าเนินงาน 2564 

(ปีที่เสนอ) 
ปีด าเนินงาน 2563 

เปลีย่นแปลงจากปี 
2563 

เงนิรางวลั
กรรมการ 

ไม่ เกิน ร้อยละ  1  ของก าไร เบ็ ด เส ร็จ
ส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประจ าปีตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ไม่ มีการจ่ายเงินรางวัล
กรรมการ 

 

 ทั้งน้ี เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 มีจ านวนรวม 835,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 
ของก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ หักดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนและรายได ้หรือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 จ านวน 6,723,000 บาท จ่ายจริง 
6,720,000 บาท 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

และก ากบัดูแลกิจการ ว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัค่าตอบแทนและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวลั
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 จ านวน 7,446,000 บาท และรับทราบการงดจ่ายเงินรางวลักรรมการ
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสม สะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั และ
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4) 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,446,000 บาท และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2564 ไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรเบด็เสร็จส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการโดยตอ้งหกัก าไรรายได ้ดงัน้ี 
 หกัดว้ยก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก่อนหกัภาษี 
 หกัดว้ยก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 
 หกัดว้ยรายไดห้รือก าไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
 

ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีเม่ือไม่มีค าถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
7,446,000 บาท และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
การลงมต ิ: วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 ภายในวงเงนิไม่เกนิ 

     7,446,000 บาท และหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ด้วย 
     คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 302,390,239 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระท่ี 6 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก าหนดจ านวนเงินค่า

สอบบัญชีประจ าปี  2564 
กรรมการผูจ้ดัการเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี 
นายนริศ ศรีนวล ช้ีแจงต่อท่ีประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวน
เงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยบริษทัจะติดต่อผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้สอบบญัชีบริษทัจดทะเบียนได ้ให้
เสนอเง่ือนไขและค่าสอบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกรายท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีดีและเหมาะสมกบั
บริษทั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั รวมทั้งไดพิ้จารณาจากผูส้อบบญัชีซ่ึงมีคุณสมบติั คุณภาพ มาตรฐาน 
ความเช่ียวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน รวมทั้งประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชี เม่ือไดพิ้จารณา
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เปรียบเทียบปริมาณงานและอตัราค่าตอบแทนแลว้ จึงไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 
โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 นบัเป็นปีท่ี 1 โดยมี
รายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นายสุวฒัน ์      มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134  
2. นางสาวอริสา   ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393 
3. นายพีระเดช     พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 

 

โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง  มีอ  านาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของ 
ส าหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั คือบริษทั เด็มโก ้เอ็นเนอร์จี 

แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากดั (เปล่ียนช่ือจากบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ากดั) บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั  บริษทั เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ ากดั บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากัด บริษทั เด็มโก ้
เพาเวอร์ 15 จ ากัด  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ ากัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีในส านัก
งานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม 
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระแต่อยา่งใด 

2. อนุมติัค่าสอบบญัชี โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,350,000 บาท ซ่ึงมี
ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

                    หน่วย : บาท 

รายการ 
จ านวนเงิน 

ปี 2564  
(ปีที่เสนอ) 

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 บริษทัอาจจะมีค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ใน
การไปตรวจสอบของผูส้อบบญัชีซ่ึงจะถกูเรียกเกบ็ตามค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงในแต่ละคร้ังพร้อมกบัค่าสอบบญัชี 

 บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Service) ให้บริษทัส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด ในเร่ือง 
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่ายานพาหนะของผูส้อบบญัชีปี  2562 เป็นจ านวนเงิน 0.33  ลา้นบาท ในปี  2563 จ านวนเงินรวม 0.41 
ลา้นบาท ส าหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีค่าบริการอ่ืน 

                  ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีค าถาม 
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เพ่ิมเติม จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษทัประจ าปี 2564 ตามท่ี 

เสนอ  
การลงมต ิ:  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
มตทิี่ประชุม   มมีตอินุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากบริษทั สอบบัญชี 
       ธรรมนิต ิจ ากดั ได้แก่นายสุวฒัน์ มณีกนกสกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8134 นางสาวอริสา ชุม 
       วสูิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393  และนายพรีะเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
       เลขที ่4752  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี  2564 จ านวนเงนิ 1,350,000 บาท ด้วย 
       คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
       ดงันี ้  
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของจ านวนหุ้น 
เห็นดว้ย 302,390,239 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

กรรมการผูจ้ดัการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าไดพิ้จารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม 
เรียบร้อยแลว้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร อธิบายแผนการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัในอนาคตใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 
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นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร น าเสนอต่อท่ีประชุมถึงแผนธุรกิจ ดงัน้ี 
ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2564 บริษทัมี Backlog 3,465 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีประมาณ 2,000 ลา้นบาท จะแลว้ 

 เสร็จในปี 2564 ส่วนท่ีเหลือจะแลว้เสร็จในปี 2565  
 

ส าหรับ Key Drive ท่ีจะด าเนินการท าต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ 
1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2018 – 2037 

ปัจจุบนับริษทัให้ความสนใจอยู่ท่ี Solar Rooftop ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ EPC, ร่วมกนัลงทุน 50-50 
และบริษทัลงทุนทั้งหมด ซ่ึงขณะน้ีมีการตอบรับอยูเ่ร่ือย ๆ จากธุรกิจท่ีสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได ้

2. EGAT’s Investment plan during the year 2020 – 2030 MTHB 300,000 
การประมูลงานและการเซ็นสญัญาจาก EGAT ค่อนขา้งมีความล่าชา้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 เม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี บริษทัมีโครงการท่ีรอเซ็นสัญญาอยู่ 1 โครงการ ซ่ึงคาดว่า
จะมีการเซ็นสญัญาภายในเดือนมิถุนายน 2564 

3. MEA’s Investment Budget during the year 2016 – 2026 MTHB 48,717 
บริษทัให้ความสนใจท่ีงาน Underground ซ่ึงบริษทัไดมี้การเซ็นสัญญาเรียบร้อยแลว้ 1 โครงการ เป็นโครงการท่ี
บริษทั Consortium กบับริษทั Partner อีก 2 บริษทั อยูบ่ริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง มลูค่างานประมาณ 270 ลา้นบาท 

4. PEA’s Investment Budget during the year 2016 – 2023 MTHB 62,678 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนของการสร้าง Sub Station และสายส่ง โดยเฉล่ียเปิดให้ประมูลโครงการมูลค่า
ประมาณ 7,000 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีการประมลูงานอยูเ่ร่ือย ๆ  

5. PEA’s Investment Budget during the year 2017 – 2022 MTHB 11,000 
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งานไฟฟ้าใตดิ้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบไฟฟ้าใตดิ้นเมืองใหญ่ และระบบ
ไฟฟ้าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผูล้งทุนทั้ งหมด โดยบริษทัไดเ้ซ็นสัญญาของ
จงัหวดัสระแกว้ อยูร่ะหวา่งเร่ิมด าเนินการ 

6. Expand the electrical construction services to CLMV 
ขณะน้ีมีประเด็นปัญหาอยู่ในโซนของ CLMV เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการได ้แต่อย่างไรก็ดี บริษทัมี 
Partner จากประเทศพม่าและลาว โดยบริษทัยงัคงด าเนินการในการศึกษาขอ้มูลและเตรียมการยื่นประมูลราคา 
เม่ือสถานการณ์ในต่างประเทศเอ้ืออ านวย บริษทัจะเร่ิมเขา้ไปด าเนินการ 

7. Invest in Private PPA 20 MW within 2022 
บริษัทตั้ งเป้าไวท่ี้ 20 MW ภายในปี  2565 ซ่ึงขณะน้ีด าเนินการไปแล้ว 1.5 MW และบริษัทได้ด าเนินการ 
ยื่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนอีกประมาณ 10 MW อยูใ่นระหวา่งรอฟังผล 

8. People Development for Smart Grid, Microgrid, Energy Storage (Investment form PEA MTHB 6,630) 
บริษทัไดมี้การพฒันาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการด าเนินงานเก่ียวกบั Smart Grid, Microgrid, Energy Storage 
ในอนาคต โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้การลงทุนจ านวน 6,630 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดมี้การเสนอราคาไปแต่
คาดว่าจะไม่ไดรั้บงาน ส่วนของงาน Smart Grid การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้การด าเนินงานแลว้เสร็จจ านวน  
1 โครงการ อยู่บริเวณภาคตะวนัออก และในส่วนของงาน Microgrid ไม่ว่าจะเป็น EGAT หรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ไดมี้การด าเนินการบริเวณ แม่เสลียง แม่ฮ่องสอน และชยับาดาล 

9. Study & Research for EV Business  
บริษทัไม่ไดล้งทุนหรือร่วมลงทุนในการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าหรือการผลิตแบตเตอร่ี แต่บริษทัท าการศึกษาในส่วน
ของ Charging Station หรือ Supply เน่ืองจากในอนาคตจะตอ้งมีการใช้ Supply ของระบบไฟฟ้ามหาศาล เพ่ือ
รอง EV ในอนาคตอนัใกลน้ี้  
 

นอกจากงานท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการตลาดและงบประมาณการลงทุนขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจในช่วง 3 ปี ดงัน้ี 

1. รักษาส่วนแบ่งตลาดธุรกิจเดิมในประเทศ ใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพและอตัราผลก าไร 
2. ขยายการด าเนินธุรกิจเดิมเขา้ไปสู่พ้ืนท่ีตลาดใหม่และตลาดต่างประเทศ 
3. ขยายการด าเนินงาน (ทั้งงานก่อสร้างและการลงทุน) เขา้ไปในธุรกิจใหม่ท่ีต่อยอดจากธุรกิจเดิมตาม Trend ของ

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  โดยมุ่งไปสู่ Computerized Base และ Platform เช่น Smart Grid, Micro Grid,  
Energy Storage รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตไ์ฟฟ้า และการ Supply ดา้นไฟฟ้าตาม Demand ท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต 

4. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ควบคุมตน้ทุน ลดเวลาท างาน  ปรับเปล่ียนกระบวนการ 
- พฒันาศกัยภาพของบุคลากร รอบรู้ รวดเร็ว รับผิดชอบ รักษาคุณภาพ  เท่าทนัเทคโนโลยี 
- ก าหนดหลกัการ เป้าหมาย และแผนงานพฒันาองคก์รอย่างย ัง่ยืน ในมิติ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และบรรษทัภิบาล 
ภายหลงัช้ีแจงแลว้เสร็จ ไดต้อบค าถามผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
นายเทอดศักดิ์ หวงัเสต (ผู้ถือหุ้น)    
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จากเป้ารายไดใ้นปี 2564 - 2566 จากธุรกิจเดิม 85% และจากธุรกิจใหม่ 15% โดยธุรกิจใหม่คืออะไรบา้ง 
และมีแนวโนม้ของตลาดและการเติบโตเป็นอยา่งไร 
 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
ธุรกิจใหม่ของบริษทัคือ Smart Grid, Microgrid หรือธุรกิจท่ีน าเทคโนโลยีมาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัจะตอ้ง

ด าเนินการพฒันาบุคลากรใหร้องรับธุรกิจใหม่ 
 

นายเทอดศักดิ์ หวงัเสต (ผู้ถือหุ้น)    
โครงการ Solar Rooftop ในระยะต่อไปของเด็มโก ้จะมีแนวคิดท่ีจะน า Blockchain มาใชเ้พ่ือซ้ือขายไฟฟ้า

หรือไม่อยา่งไร และค าถาม COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมลูงานอยา่งไรบา้ง 
 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาเร่ือง Blockchain เน่ืองจาก Blockchain ประกอบด้วย  Prosumer โดย

กฎระเบียบทางการจะเปล่ียนไป และบริษทัต้องด าเนินการศึกษาในส่วนของพลงังานท่ีผลิตจาก Prosumer ไปสู่ 
Consumer จะตอ้งผา่นระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ซ่ึงยงัไม่มีกฎระเบียบรองรับ  
 

                 ส่วนค าถาม COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมูลงานอย่างไรบ้างนั้น บริษทัไดรั้บ
ผลกระทบ ไม่วา่จะเป็นการประมลูงานและการนดัเซ็นสัญญามีความล่าชา้ ซ่ึงบางงานท่ีบริษทัไดง้านมาเรียบร้อยแลว้ 
อาจจะตอ้งรับรู้รายไดใ้นไตรมาสท่ี 4 แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัจะตอ้งด าเนินการหางานใหม่ ๆ มาชดเชยรายไดใ้หไ้ดม้าก
ท่ีสุด 

 
ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมอีก เลขานุการบริษทัจึงสรุปวา่เน่ืองจากไดด้ าเนินการประชุม

ครบทุกระเบียบวาระแลว้ จึงขอสรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. ไดมี้ผูถื้อหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน โดย ณ 

ตอนปิดประชุมมีผูถื้อหุ้นมาประชุมรวมทั้งส้ิน 59 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 12 ราย และรับมอบฉนัทะ 47 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 302,390,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.4038 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ
เรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม  

 

ประธานกรรมการ จึงกล่าวปิดประชุม โดยขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมและตั้งค าถามท่ีเป็น
ประโยชน์  โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ให้บริษทัมีการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน และเพ่ือ
ประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านรักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง 

 
ปิดประชุมเวลา  16.11 น. 

 
ลงช่ือ      ประธานท่ีประชุม 

   (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

 

ลงช่ือ      เลขานุการบริษทั / บนัทึกการประชุม 

    (นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ)์ 


