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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ประจำปี 2565 

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
 

วันพุธท่ี 27 เมษายน  2565   เวลา 14.00 น.   
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 

 
 
 
 

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ / หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา 
เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน

และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
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เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 
 2. รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) / การใช้รหัส 

   คิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงิน 

   รางวัลกรรมการ  ประจำปี  2565    
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับการ 

    แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 / ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี 
6. นิยามกรรมการอิสระ / ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 7. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ 
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) 
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) 
                   10. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี   
2565 ในวนัพุธที่ 27 เมษายน  2565   เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ตามพระ
ราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่า
ด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 59  หมู่ 1 
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000   เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 12  
                       พฤษภาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม  2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไชต์ของบริษัทแล้ว  และได้แนบสำเนารายงานการประชุม
มาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  
2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม   ดังกล่าว 
 
การลงมติ  :  วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก 

       เสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับทราบผลการดำเนินงานปี  2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี  2564 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจำปี  แบบ 56-1 One Report 2564  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
 
ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี  2564 
การลงมติ  :  วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี  สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม  2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54   กำหนดให้บริษัท
ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม  
2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ซึ่งสรุปสาระ
ที่สำคัญได้ดังนี้ 

 
รายการ หน่วย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์รวม                    ล้านบาท 6,948.70 7,374.57 6,687.75 7,223.24 
หนี้สินรวม                       ล้านบาท 2,603.43 2,755.07 2,587.59 2,792.95 
ส่วนของผู้ถือหุ้น              ล้านบาท 4,345.27 4,619.50 4,100.15 4,430.29 
รายได้รวม                      ล้านบาท 2,731.37 2,497.12 2,586.34 2,225.67 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ     ล้านบาท 100.80 55.20 50.92 7.01 
กำไรต่อหุ้น                   บาท 0.14 0.08 0.07 0.01 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 
2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท 
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :   งบการเงินมีความถูกต้องตามทีค่วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว 
การลงมติ  :  วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปัน
ผล  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ที่กฎหมาย
และบริษัทกำหนดในแต่ละปี นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการ
จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 
116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรอง
นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สำหรบังบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า 
บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 50,924,684 บาท มีกำไรสะสมยกมา จำนวน 167,306,402.54 
บาท  และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน
ปันผล จากผลประกอบการปี 2564 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 
 ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 50.92 7.09 83.61 177.22 
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 730.34 730.34 730.34 730.34 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.03 งดจ่าย 0.03 0.05 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 21.91 0.00 21.91 36.52 
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 43.02 N/A 26.21 20.60 
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โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record  Date) วันที ่9 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
การลงมติ  :    :  วาระนีจ้ะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี  5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ 
ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ
ตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” 

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี   2565 ของบริษัท มี 4 คนได้แก่ 
1)  นายนริศ          ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน และ 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
2)  นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
3)  นายสงวน ตังเดชะหิรัญ     กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน  
4) นายไพฑูรย์      กำชัย กรรมการ,  กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการลงทุน, 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
ยั่งยืน   

 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน :  การสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ โดยที่กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้ 
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพ่ือเสนอชื่อ
เข้าคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ  โดยผู้
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
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4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่และ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2565 ต่อไป 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
5.1   พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบัติกรรมการ 
5.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่

ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ 
5.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาด

ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2565 

รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระและกรรมการที่อยู่นานในลำดับถัดมา ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นตำแหน่ง
ตามวาระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 พิจารณาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
ดังนี้ 

1)  นายนริศ          ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน และ 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
2)  นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
3)  นายสงวน   ตังเดชะหิรัญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4) นายไพฑรูย์      กำชัย กรรมการ,  กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการลงทุน, 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
ยั่งยืน   

 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง 
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามท่ีบริษัท
กำหนด  จึงเห็นว่าทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้า
เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 

1)  นายนริศ          ศรีนวล  ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นายเสริมศักดิ์    จารุมนัส  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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3)  นายสงวน         ตังเดชะหิรัญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
4)  นายไพฑูรย์       กำชัย  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ทั้งนีบ้ริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ  ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
รายนั้น ๆ ด้วย   ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ 
การลงมติ  : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก 

      เสียงลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการ และ 
                       คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก้ได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดย
เทียบเคยีงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน 
 ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้  

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่ 
     เหมาะสม  โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่  

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับ 
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน 

2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคง 
รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี    

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
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และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 หลักเกณฑ์จ่ายเงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับผล
การดำเนินงาน ปี 2565 และพิจารณาเงินรางวัลกรรมการตามผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564   ดังนี้ 

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน 

• สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

• ค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบ และจำนวนเงินเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

• รูปแบบ และจำนวนเงินของค่าตอบแทนกรรมการเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มี
รายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน 

1.  ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่  

• ค่าตอบแทนในอัตราคงที่  (เช่น คา่ตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) 
  ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัท 
  สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น 

•   ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกันความรับผิดของกรรมการ  
  การประกันชีวิกลุ่ม  เป็นต้น) 

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว  จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะ  
  ค่าตอบแทนประจำ  เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น 

3. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ 
(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติจ่ายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง) 

           1. เงินรางวัลกรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
           2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะ 
              กิจการ  โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้ ก่อนมาคำนวณ 

   2.1  หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษ ี
2.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษ ี
2.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 

  3. วิธีการคำนวณการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมเงินรางวัล    
      กรรมการทั้งหมดที่พึงจา่ยตามข้อ 2 แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรร  
      กำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการทีเ่หมาะสมกันเอง โดยไม่เกินอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

4. พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 

• ค่าตอบแทนประจำ 

1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัท (ID, NED,ED) จะได้รับค่าตอบแทนประจำ   
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ตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว 

2) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหารจะได้รับ
ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า 

•   เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบีย้ประชุม  
      ทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการ 
      ประชุมร่วมด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 

•   เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงนิรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม 
      หลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมอนุมัต ิ

3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  ได้รับค่าตอบแทนในฐานะตำแหน่งงานผู้บริหารแล้วจึ งควรได้รับค่าตอบแทน
กรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fees) ค่าเบี้ยประชุม  (Attendance Fees) และเงินรางวัล
กรรมการ (Bonus) ในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น 

ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 - 2564 และปี 2565 (ปีเสนอ)    
                                                                                                                                          (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                 

ค่าตอบแทนประจำ 
(คน/เดือน) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
กำกับดูแลกจิการ
และความยั่งยืน 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 

คณะ 
กรรมการ

ลงทุน 

คณะ 
กรรมการ
บริหาร 

ประธาน 
80,000 

ประธาน
กรรมการอิสระ 25,000* 25,000* 25,000* 25,000* 25,000* 

28,000 
กรรมการ 30,000 23,000 20,000* 20,000* 20,000* 20,000* 20,000* 
เบ้ียประชุม/คร้ัง/คน 5,000 3,000*  

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบปี 2563 – 2564 และปี 2565 (นำเสนอ)   
                                                                         (บาท) 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรวม 

2563 2564 
2565
(เสนอ) 

2563 2564 
2565
(เสนอ) 

2563 2564 
2565
(เสนอ) 

คณะกรรมการบริษทั 4,200,000 4,560,000 4,560,000 240,000 264,000 440,000 4,440,000 4,824,000 5,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 612,000 612,000 336,000 96,000 84,000 108,000 708,000 696,000 444,000 

คณะกรรมการ 
สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน (จดัตั้ง 1 
มกราคม 2565) 

540,000 300,000 300,000 60,000 72,000 54,000 600,000 372,000 354,000 

** คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและความ
ยั่งยืน  

- - 540,000 - 60,000 54,000 - 60,000 594,000 

คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงองค์กร 

300,000 780,000 540,000 75,000 90,000 72,000 375,000 870,000 612,000 

คณะกรรมการลงทุน 540,000 540,000 540,000 60,000 84,000 75,000 600,000 624,000 615,000 
รวม 6,192,000 6,792,000 6,816,000 531,000 654,000 803,000 6,723,000 7,446,000 7,619,000 

หมายเหตุ ** ปรับโครงสร้างเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็น 
       คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 

ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

• ค่าตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 15,000 บาทต่อปี 

• ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

• การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ 

• ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

o ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแล
ค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,619,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 และปี 2565 (ปีเสนอ) 
 เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร / รายได้ดังนี้มาคำนวณ 

• หักด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหักภาษ ี

• หักด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 

• หักด้วยรายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
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โดยจะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีการเงินที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการ 
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562* ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่
เหมาะสม โดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ดังนี้ 
 
ปีดำเนินงาน 2563 ปีดำเนินงาน 2564 (นำเสนอ) ปีดำเนินงาน 2565 (เปลี่ยนแปลง) 

ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ไม่ เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ 
สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตาม เงื่อน ไขที่ ก ำหนด เป็นจำนวน 
509,000.-บาท 

วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  จ ะ อ้ า ง อิ ง ผ ล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย
คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมิน
ตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพ่ือ
วัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละป ี
เงินรางวัลกรรมการ 

• ประธานกรรมการบริษั ท  ไม่ เกิ น 
500,000 บาท / ปี 

• ประธานกรรมการคณะกรรมการชุด
ย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี 

• กรรมการบริษัท  
ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนและหลักการจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อยประจำปี 2565 จำนวน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 
509,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2565  ตามที่เสนอ เนื่องจาก
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้
กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียด
ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 4) 

จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2564 จำนวน 509,000 บาท หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2565 ตามทีเ่สนอ 
การลงมติ  : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ 

      หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2565 และกำหนดจำนวน 
  เงินค่าสอบบัญชีประจำปี   2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล     

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้น
แล้ว 

2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี  2565 โดย
คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึง ความเป็นอิสระ และเป็นกลาง การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา และเป็น
ผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี จากบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 
รายชือ่ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายสุวัฒน์      มณีกนกสกุล 8134 0  
2. นางสาวอริสา   ชุมวิสูตร 9393 1 
3. นายพีระเดช    พงษ์เสถียรศักดิ์ 4752 0 
   

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท
ประจำปี 2565 โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 คน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบ
การเงินบริษัท ประจำปี  2565 เป็นเงินจำนวน 1,415,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็น
ดังนี้ 

          (บาท) 

รายการ 
จำนวนเงิน 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564  ปี 2563  
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 785,000  720,000  1,100,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 600,000  600,000  900,000 
ค่าสอบทาน BOI/ ERP  30,000 30,000 150,000 
รวม 1,415,000  1,350,000  2,150,000 
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หมายเหตุ 
1. งบการเงิน ปี 2563 ตรวจสอบโดยบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ จำกัด 
2. งบการเงิน ปี  2564  ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ 
นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา 

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ คา่จัดทำงบการเงินเพ่ิมเติม เป็นต้น โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะเรียกเก็บตามจริง 
และในกรณีปฏิบัติงานต่างจงัหวัด  บริษทัเป็นผู้จัดหาหรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : 
1. บริษัทมหีลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจาก 

(1) ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร 
(2) การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ 
(3) ผลการปฏิบัติงานและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ 
(4) ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานบัญชีเสนอมา 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่ง
ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนบริษัทสอบบัญชี
ธรรมนติิ จำกัดได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดย
เปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 

3. รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว มีดังต่อไปนี้ 

1. นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134            
2. นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393  
4. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752  
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 

     ออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้า 

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 15  มีนาคม  2565  
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 บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
หนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ที ่

• ช่องทาง e-mail : Corp_secretary@demco.co.th 

• ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท  บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

 โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์ที่
ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) 
ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระที่
บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) หรือหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)  หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประ เทศไทย เป็ นผู้ รับ ฝากและดู แลหุ้ น ) ซึ่ งส ามารถดาวน์ โหลดได้ จ าก เว็บ ไซต์ ของบ ริษั ท 
www.demco.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพ่ือเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด
ปรากฎตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 22 
เมษายน 2565 โดยส่งมาที ่
 สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 
 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2565 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรอืหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์ โทรศัพท์
หมายเลข 02-9595811 ต่อ 1230  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง        

                       
                        นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์  

         ประธานกรรมการบริษัท 

http://www.demco.co.th/
http://www.demco.co.th/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 59  หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

 
นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์   ประธานกรรมการ  ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 

น. และประธานกรรมการได้ขอให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และแนะนำ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อผู้ถือหุ้น  

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของ ศบค. ข้อ 9 พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 ห้าม
จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่  เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้
ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 
เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 
2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วาระการประชุม และวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้คงเดิม ผู้ถือหุ้นและ
บุคคลที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถใช้เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 
27 เมษายน 2564 ที่จัดส่งให้ และปรากฎใน Website บริษัท ประกอบการประชุมในครั้งนี้ได้ 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งจำนวนของผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย  
เป็นจำนวนหุ้น 120,910,768 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุมแทน มีจำนวน 47 ราย เป็นจำนวนหุ้น 
181,310,471 หุ้น รวมเป็น 58 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 302,221,239  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  41.3807  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  730,344,251 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งจะต้องมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด  

กรรมการผู้จัดการได้แนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็น
ตัวแทนในการนับคะแนนที่เขา้ร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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กรรมการ กรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม   
1.  นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายนริศ ศรีนวล  ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร  และกรรมการความยั่งยืน 
3.  นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน   
       และกำกบัดูแลกิจการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน 
4.  นายปริญช ์ นิวาศ   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
5. นายพงษศ์ักดิ์ ศิริคุปต์  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 

ความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  และกรรมการลงทุน 
6.  นายปราโมทย์ อินสว่าง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน  

และกรรมการความยั่งยืน 
7.  นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน 
8.  นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
                 และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความยั่งยืน 
9.  นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และกำกับดูแลกิจการ 
10. นายไพฑรูย์ กำชัย  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร   

กรรมการลงทุน และกรรมการความยั่งยืน 
 

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 8 
ท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการได้แนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย  
และสักขีพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.  นายฉัตรชัย   พืชพันธ์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ 
2.  นางสาวรัชนีวภิา  ปุ้ยพนัธวงศ์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยง 
3.  นางสาววรรณฤดี  สุวพันธ ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานตรวจสอบ 
4.  นางสาวสาวิตตรี  พ่ึงรัศม ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและบริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) 
5.  นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการและ 

เลขานุการบริษัท 
6.  นายชัยวัฒน์    เลิศวนารินทร์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
7.  นางสาวอริสา   ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกดั 
8.  นายนิธีพงษ ์   เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 
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9. นางสาวนำพา   นวลศรีฟู อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
10. นายสุรพล   อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ 

 
หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ และ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใน
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริ ษัทพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้   
1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ

ผู้เข้าร่วมประชุม 
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง 
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E - Voting เพ่ือทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop - Up สอบถามอีกครั้งนึงว่า
ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  สำหรับวาระ
แจ้งเพ่ือทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน  ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนน
เสียง  หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามท่ีผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม 

5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง 
แตห่ากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได ้

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม Zoom) เพ่ือ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ 

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E - Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

8. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

9. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้  
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- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการท่ีได้รับการเสนอ
ชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

-  ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่
ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบ
ฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่
ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว 

 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

         กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ท่านไปทีเ่มนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอปุกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 2 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์
คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
ท่าน 

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 
2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่าน
ช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น
ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมให้
อยู่ในเวลาที่กำหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งในข้างต้นจะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด  

เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการ
ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากเลขานุการ
บริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม  
เลขานุการบริษทัจึงเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม        
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เม่ือวันที่  
29 มิถนุายน 2563 
กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมใน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563   โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไชต์ของบริษัทแล้ว
รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1  

ภายหลังจากชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม
เพ่ิมเตมิ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
การลงมติ : ในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
  

มติทีป่ระชุม  :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
29 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุน้ 
เห็นด้วย 302,221,239 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม 
หน่วย : ล้านบาท 

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้จากการขาย 351 199 730 
รายได้จากงานบริการ 2,053 2,678 3,359 
รายได้อ่ืนๆ 93 61 63 
รายได้รวม 2,497 2,938 4,151 
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) 55 34 146 
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ในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับบริษัทใน
อุตสาหกรรม จากมาตรการล็อกดาวน์ การจำกัดการขนส่ง มาตรการจำกัดการเดินทาง รวมถึงการทำงานจากที่
บ้าน (Work From Home) ซึ่งส่งผลกระทบให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องของการรับรู้รายได้ มีการเลื่อน
การรบัรู้รายได้จากแผนการดำเนินงาน 

• รายได้รวมปรับตัวลดลงร้อยละ 15 จาก 2,938 ล้านบาท เป็น 2,497 ล้านบาท  

• กำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 61 จากกำไร 34 ล้านบาท เป็นกำไร 55 ล้านบาท ปัจจัยที่ทำให้กำไรสูงกว่าปีก่อน 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ลดลง 48 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 4 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่าย
ซ่อมฐาน (ปี2562) 172 ล้านบาท โดยในปี 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ส่วนผลกระทบในด้านลบที่มีผลต่อ
กำไรสุทธิ ได้แก่ รายได้ที่ลดลง ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงประมาณ  107 ล้านบาท และโครงการพลังงานลมในปี 
2563 เป็นปีที่ผลประกอบการของพลังงานลมลดลง 40% – 50% ซึ่งเป็นผลมาจากลมที่ถือได้ว่าเป็นลมที่แย่
ที่สุดในรอบ 20 ปี  

 
ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้ 
ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ปี 2563 ยอดขายรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 76 จาก 199 ล้านบาท เป็น 351 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 
บริษัทใหค้วามสำคัญกับการประมูลงานในภาครัฐ เป็นเรื่องของการประมูลงานจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้กับอุปกรณ์ยึด
โยงบนเสาไฟฟ้า  

ในปี 2564 เป้าหมายตลาดเป็นการเสนอขายเสาโครงเหล็กให้กับผู้รับเหมางานสายส่งสำหรับงานที่เลื่อน 
ประมูลมาจากปี 2563  
ธุรกิจงานบริการ 

ในปี 2563 ธุรกิจงานบริการค่อนข้างได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการล็อกดาวน์ การจำกัดการขนส่ง 
และมาตรการจำกัดการเดินทาง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ และการเดินทางของ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือกำกับดูแลในการติดตั้งอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นจากมาตรการเหล่านี้ส่งผลให้การรับรู้รายได้ชะลอไป 

•  ปี 2563 รายได้งานบริการลดลงร้อยละ 23 จาก 2,678 ล้านบาท เป็น 2,053 ล้านบาท โครงสร้างรายได้ลดลง
เนื่องจากงานสายส่งเสาโครงเหล็กของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นจากการชะลอการประมูล
งานใหม่ แต่เพ่ิมขึ้นในงานระบบไฟฟ้าใต้ดินตามงบประมาณการลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพ่ิมขึ้นใน
ส่วนของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของภาคเอกชน 

• บริษัทมีความคาดหวังว่าการประมูลงานในปี  2563 ที่ถูกเลื่อนออกไป จะมีการประมูลงานในปี 2564 
นอกจากนั้น งานระบบ MEIT เดิมบริษัทมีการดำเนินงานวางระบบสื่อสารบนท่อก๊าซ จึงทำให้บริษัทมี
ประสบการณ์และมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น สามารถท่ีจะรับงานและขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มปิโตรเคมีได้มาก
ขึ้น  

ธุรกิจด้านการลงทุน  
ณ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  มี 

        รายละเอียดดังนี้ 
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โรงไฟฟา้พลังงานลม  :   57.9  เมกกะวัตต์ (MW) 
 15%   โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 (180 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2556  สัดส่วนของบริษัท 27 MW 
  14%  โครงการพลังงานลม เขาค้อ (60 MW) จ่ายไฟฟ้าไตรมาส 3 ปี 2559 สัดส่วนของบริษัท 8.4 MW    
  3.9% โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง) (576 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 - 

2562 สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW 
 
ในป ี2563 บริษัทได้รับเงินปันผลจากกลุ่มโครงการพลังงานลมทั้งสิ้นประมาณ 108 ล้านบาท  
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โครงการ ลงทุน กำลังผลิตตามสัดส่วนลงทุน จำหน่ายกระแสไฟฟ้า 

Solar Rooftop 1 สัญญา 100% 1 MW ไตรมาส 2 ปี 2558 

Solar Farm 3 สัญญา 45.7% 3 MW ไตรมาส 4 ปี 2557 

Solar Rooftop 5 สัญญา 49-51% 1.4 MW ไตรมาส 2 ปี 2558 

รวม 5.4 MW  

ปี 2563 บริษัทได้รับเงินปันผลจากกลุ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 6.4 ล้านบาท  
 
บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (DDL) : บริษัทได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง 
ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (2558 - 2588) เริ่มผลิตและขายน้ำประปาปี 2560 ปริมาณขายน้ำเฉลี่ยเพ่ิมจาก 1,545 
ลูกบาศก์เมตร เป็น 4,800 ลูกบาศก์เมตร, 7,700 ลูกบาศก์เมตร สูงสุด 11,204 ลูกบาศก์เมตร ในเดือนมีนาคม 
2562  
เดิมบริษัทคาดหวังว่าสถานการณ์การขายน้ำในปี 2563 จะดีขึ้น แต่จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ยอดขายในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตร  
บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบน้ำประปา คือ การขาย Mobile Plant ซึ่งใช้ในการผลิต
น้ำประปาขนาดเล็กเพ่ือใช้ในพื้นที่ท่ีห่างไกลจากระบบท่อ โดยเริ่มธุรกิจในป ี2562  

หน่วย : ล้านบาท 
ปี รายได้จากการขายน้ำประปา รายได้จากการขาย Mobile Plant / 

อ่ืน ๆ 
2560 2 - 
2561 14 - 
2562 24 6 
2563 23 14 
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พัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั ในปี 2563 
ในปี 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

และได้รับการรับรองการต่อสมาชิกรอบแรกในปี พ.ศ. 2562 – 2565  
บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมที่ดี  

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม จึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้ยึดถอืเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร 
 
ความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2563 

- บริษัทจัดอบรมปฐมนิเทศแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้พนักงานใหม่ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ

- ในปี 2563 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านทุจริต หรือการทำผิดด้านจริยธรรม 

- บริษัทแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางของ
บริษัท เช่นนโยบาย No Gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร  

 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการสื่อสารให้เห็นความสำคัญและให้ความ

ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ และได้สื่อสารไปยังคู่ค้า ลูกค้า ให้รับทราบและ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษทั  

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8 

ซึ่งเป็นวาระเก่ียวกับเรื่องอ่ืน ๆ 

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น  

ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 
นายเทอดศักดิ์ หวังเสต (ผู้ถือหุ้น)    

ด้วยความยินดีที่เด็มโก้ เริ่มได้รับเงินปันผลจากบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากัด และอีก 2-3 บริษัท 
แต่มีข้อเรียนถามว่าเงินปันผลจากบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากสาเหตุใด ในปี  
2564 และปีต่อ ๆ ไป มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
นายไพฑูรย์ กำชัย  

สำหรับปี 2563 เป็นปีที่พลังงามลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยแย่ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแรงลม
หรือทิศทางลม ซึ่งส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรวมแล้วเมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลงไปประมาณ 40% และ
บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ยกเว้นภาษี 100% จำนวน 8 ปี ต้ังแต่ปี 2012 - 
2020 โดยในปีที่ 9 - 14 จะต้องเสียภาษีจากอัตรากำไร 10% เพราะฉะนั้นเงินปันผลที่ลดลงเกิดจากผลการ
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ดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับลมและภาษี แนวโน้มเงินปันผลในปี 2564 เป็นที่แน่นอนว่าปัจจัยทางด้านภาษียังคงอยู่ แต่
ปัจจัยทางด้านพลังงานลมที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าคาดว่าจะเป็นบวกมากข้ึน ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 พลังงานลมเริ่มกลับมาดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามดู
ปัจจัยทางด้านพลังงานลมในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้ 
นายเทอดศักดิ์ หวังเสต (ผู้ถือหุน้)    

COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมูลงานอย่างไรบ้าง 
นายไพฑูรย์ กำชัย  

ในส่วนของผลการดำเนินงานของโครงการที่เซ็นสัญญาแล้ว ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากอุปกรณ์
ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการส่งมอบมาเรียบร้อยแล้ว แต่ในการประมูลงานใหม่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในส่วนของการ
ประมูลงานจากภาครัฐโดยเฉพาะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการเลื่อนประมูลงานออกไปบ้าง แต่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงมีการประมูลงานตามแผน 
 
ส่วนคำถามอีก 2 คำถาม จะนำไปตอบในวาระท่ี 8 แผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้    
- จากเป้ารายได้ในปี 2564 - 2566 จากธุรกิจเดิม 85% และจากธุรกิจใหม่ 15% โดยธุรกิจใหม่คืออะไรบ้าง และมี 
   แนวโน้มของตลาดและการเติบโตเป็นอย่างไร 
- โครงการ Solar Rooftop ในระยะต่อไปของเด็มโก้ จะมีแนวคิดท่ีจะนำ Blockchain มาใช้เพ่ือซือ้ขายไฟฟ้า      
  หรือไมอ่ย่างไร 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน 
ปี 2563 โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานปี 2563 ตามรายละเอยีดที่เสนอมา  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กรรมการผูจ้ดัการเรียนเชิญ นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 3 ดงัน้ี 
นายปริญช ์ผลนิวาศ เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ 54  ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

บริษทัไดน้ าส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทัส านกังานสอบบญัชี ซีแอนด์ เอ จ ากดั ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)รับรอง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบ ตามรายงานประจ าปี 2563 ท่ีได้ส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ บริษทัใคร่ขอเรียนสรุปขอ้มูลใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี      
ส่วนท่ี 1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ในส่วนรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต วรรคของความเห็น หนา้งบการเงิน ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็น
โดยไม่มีขอ้สังเกตหรือเง่ือนไขไวด้งัน้ี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท 
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท 
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส่วนที่ 2  ในปี 2563 บริษัทได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสินทรพัย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ฉบับที่ 2 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งมีผลกระทบในส่วนสินทรัพย์และหนี้สิน 
ส่วนที่ 3  การนำเสนองบการเงินโดยสรุป ประกอบด้วยงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือให้
พิจารณาง่ายจึงนำเสนอเป็นหลักล้านบาท และเป็นเฉพาะยอดรวมเปน็หลัก 

 
 

นายปริญช์ ผลนิวาศ ได้นำเสนองบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้ 

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2563 และปี 2562 
สินทรัพยร์วม  
งบการเงินรวมปี 2563 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,375 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2562 จำนวน 1,390 ล้าน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,223 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,438 ล้าน
บาท 
หนี้สินรวม 
งบการเงินรวมปี 2563  มีหนี้สินรวม 2,755 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 59 ล้านบาท   
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2563 มีหนี้สินรวม 2,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 20 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวมปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,449 ล้านบาท เนื่องจากมี
การนำมาตรฐานการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินที่มีผลต่อเงินลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอยี่ โฮลดิ้ง จำกัด มาใช้  
โดยมีการตีราคาในราคายุติธรรมจากเดิมบันทึกจากราคาที่ซื้อมา ทำให้ส่วนนี้มีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นรวมจำนวน 1,700 
ล้านบาท  แต่การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์รวม จำนวน  1,390 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของเงินสดเงินฝากธนาคาร 
และรายได้ค้างรับ จากผลของเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,430 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1,418 ล้านบาท 
ใกล้เคียงกับการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงฐานะของ บมจ.เด็มโก้ เป็นหลัก การเพ่ิมขึ้นในส่วนของผู้
ถือหุ้นนี้ไม่กระทบในส่วนกำไรสะสม จึงไม่สามารถนำมาใช้จ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายได้รวม 
งบการเงินรวม ปี 2563  : รายได้รวม 2,497 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 441 ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 : รายได้รวม 2,226 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 750 ล้านบาท 
 
ค่าใช้จ่ายรวม    
งบการเงินรวม ปี 2563  : มีค่าใช้จ่ายรวม 2,440 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 586 ล้านบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2563 : มีค่าใช้จ่ายรวม 2,086 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 734 ล้านบาท   
กำไรสุทธิ 
งบการเงินรวม ปี 2563  :  กำไรสุทธิ 55 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 จำนวน 21 ล้านบาท  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2563 :  กำไรสุทธิ 7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 77 ล้านบาท 
กำไรต่อหุ้น 
งบการเงินรวม ปี 2563  :  กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท  ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จำนวน 0.03 บาท/หุ้น 
งบการเงินเฉพาะกจิการ ปี 2563 :  กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.10 บาท/หุ้น 

 
ซึ่งเหตุผลที่รายได้และกำไรสุทธิลดลง เป็นไปตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานในระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการ
ดำเนินงานปี 2563 

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563  
การลงมติ :   วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่  

    31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เหน็ด้วย 302,221,239 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 

นายไพฑูรย์ กำชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 32 และ 33 ( รายละเอียดข้อบังคับบริษัทปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการ
จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซึ่งบริษัทได้สำรองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว 

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของ
บริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 7,099,376.20 บาท มีกำไรสะสมยกมา 
จำนวน 116,381,719.04 บาท 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สำรองตามกฎหมาย และสำรองอ่ืนๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้งด
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีความ
จำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 7.09 83.61 177.22 76.00 
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 730.34 730.34 730.34 730.34 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุ้น) งดจ่าย 0.03 0.05 งดจ่าย 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 0.00 21.91 36.52 0.00 
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) NA 26.21 20.60 NA 
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ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563  
การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท์ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 

เห็นด้วย 302,221,239 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

กรรมการผู้จัดการ เรียนเชิญ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี ้

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับ
ดูแลกิจการ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น
และกรรมการบริษัท กับอาจพิจารณาจาก Director Pool โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการ
ทีมุ่่งให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น กฎหมาย การตลาด  บริหารทรัพยากร
บุคคล บัญชีและบริหารการเงิน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ 
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง และเพศ สัญชาติ อายุ และ
สภาพสมรส โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ในด้านความรู้ ความสามารถบริษัทได้กำหนด Board 
Skill Matrix ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพ่ือประกอบการสรรหา
กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอชื่ อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น
รายบุคคล 

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะ
พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม
กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก    ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ  19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทได้
จัดส่งไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  
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กรรมการทีจ่ะพ้นจากตำแหน่ง  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 ของบริษัท มี 4 คน ได้แก่ 
1)  นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ 
2)  นายปริญช์    ผลนิวาศ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกบัดูแลกิจการ 
3)  นายปัญญ์  เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความยั่งยืน 
4)  นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ กรรมการ, ประธานกรรมการความยั่งยืน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,ประธาน

กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 

วิธกีารและขั้นตอนในการสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้  
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

2.   คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก  
      เพ่ือเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 
3.   คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการ 

    เสนอ  โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี 
    กฎหมายกำหนด 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่
และแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2564 
ต่อไป 

5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
a. พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบัติกรรมการ 
b. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

หุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ 
c. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาด

ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ
เสนอชื่อกรรมการใหม่และกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้ 
1. สอบถามความสมัครใจของกรรมการท่ีจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและสอบถามความจำนงของกรรมการแต่

ละคนที่อยู่ ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
2. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอ  
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ว่าผู้ไดร้ับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดย
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  กฎบัตร
คณะกรรมการ และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณา ประวัติ ความรู้ ความ

ชำนาญ ที่เหมาะสมตามความจำเป็น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ยังเห็นว่าใน

การพิจารณาจาก Board Skill Matrix ในองค์ประกอบด้านความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยังไม่มีกรรมการท่านใดมีความรู้ ทักษะ จึงได้สรรหาบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเสนอชื่อเข้าคัดเลือกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ิมเติมจากกรรมการทั้ง 4 คนข้างต้น โดยให้

เพ่ิมจำนวนกรรมการบริษัทจาก 10 คน เป็น 11 คน และให้ความเห็นชอบ เสนอชื่อ นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารความเสี่ยง เข้าเป็นกรรมการอิสระ (กรรมการใหม่) อีก 1 คน 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการ
เพ่ือแต่งตั้งเพ่ิม 1 คน และกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการดั งกล่าวข้างต้นแล้ว 
เห็นสมควรเสนอรายชื่อ ดังนี้  

1. กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพ่ิม 1 คน คือ นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์  
2. กรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ 

1)  นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
2)  นายปริญช์   ผลนิวาศ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการลงทุน  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  
3)  นายปัญญ์    เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกำกบัดแูลกิจการ  และกรรมการความยั่งยืน 
4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ  ประธานกรรมการความยั่งยืน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการลงทุน  และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ด้วยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ฯ ว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้
ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มี
อำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
อิสระตามที่บริษัทกำหนด  จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจำนวนกรรมการ จาก 10 
คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
ดังนี้ 

1. กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพ่ิม 1 คน คือ นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์  กรรมการอิสระ 
2. กรรมการที่ครบวาระ เสนอแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  จำนวน 4 คน ได้แก่ 
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1)  นางประพีร์       ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
2)  นายปริญช์         ผลนิวาศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
3)  นายปัญญ์          เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
4)  นายพงษ์ศักดิ์    ศิริคุปต์  กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

 
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ  ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถอืหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการรายนั้น ๆ ด้วย   ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน คือ นายปริญช์ ผลนิวาศ  นายปัญญ์  
เกษมทรัพย์ และนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ 

 
ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้ งนี้เมื่อไม่มีคำถาม

เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต ิดังนี้ 
การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่และ
กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

 
5.1 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน ดังต่อไปนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 300,922,839 99.5704 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 1,298,400 0.4296 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 
 

5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 
5.2.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ดังนี้ 
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มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นด้วย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 1 ราย จำนวน 169,000 หุ้น 
 
5.2.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็น 
        ผู้บริหาร) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 

เห็นด้วย 301,091,839 99.5706 
ไมเ่ห็นด้วย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไมน่ับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 
 
5.2.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญช์ ผลนิวาศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญช์ ผลนิวาศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุน้ 

เห็นด้วย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นด้วย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 
 
5.2.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญ์ เกษมทรัพย ์ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญ์ เกษมทรัพย์  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ รอ้ยละของจำนวนหุ้น 

เห็นด้วย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นด้วย 1,298,400 0.4294 
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งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 
 
5.2.5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์   ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

อีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 

เห็นด้วย 301,091,839 99.5706 
ไม่เห็นด้วย 1,298,400 0.4294 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 
 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564  และอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564   
กรรมการผู้จัดการเรียนเชิญ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ 
นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็น

แนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะ
รักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดย
พิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคบัหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติ
เสนอการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 
1. นโยบายกำหนดค่าตอบแทน 
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1. สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกจิทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2. เหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
3. อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน 
1. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทัง้รูปแบบทีเ่ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่  

• ค่าตอบแทนในอัตราคงท่ี  (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) 

• ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่ อมโยงกับมูล
ค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผล
ประกอบการระยะสั้น 

• ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกันความรับผิดของ
กรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น) 

3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะ
ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น 

3.หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ 
(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติจ่ายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง) 

1. เงินรางวัลกรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีที่มกีารจ่ายเงินปันผลเท่านั้น 
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้ ก่อนมาคำนวณ 
2.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษ ี
2.2  หกัด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษ ี
2.3  หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
วิธีการคำนวณการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ตามรายตำแหน่งกรรมการ หลังจากคำนวณยอดรวมเงิน

รางวัลกรรมการทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 2 แล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรร 
กำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมกันเอง โดยไม่เกินอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

4.พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 
1) ค่าตอบแทนประจำ 

- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
เพียงตำแหน่งเดียว 

- ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับ  
ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า 

2) เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทกุ 
           ครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุม 
           ร่วมด้วย 
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3) เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ทีป่ระชุมอนุมัต ิ

ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562-2563 และปี 2564 (ปีเสนอ)   
  หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน
ประจำ 

(คน/เดือน) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสีย่งองค์กร 

คณะกรรมการ
สรรหา พิจาณา

ค่าตอบแทน
และกำกับดูแล

กิจการ 

คณะกรรมการ
ความยั่งยืน 

 

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  *  ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทียบ ปี 2561 - 2562 และ ปี 2563 (นำเสนอ)                        
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบปี 2562-2563 และปี 2564 (นำเสนอ)   

            หน่วย  :  บาท 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรวม 

2562 2563 
2564
(เสนอ) 

2562 2563 
2564
(เสนอ) 

2562 2563 
2564
(เสนอ) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 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 
คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงองค์กร 

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

คณะกรรมการ 
สรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการ 

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

คณะกรรมการความ
ยั่งยืน 

- - - - - 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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ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

• ค่าตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 12,000 บาทต่อปี 

• ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

• การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ 

• ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

o ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการจะดูแล
ค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,446,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 คงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้มาคำนวณ 

• หักด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหักภาษ ี

• หักด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 

• หักด้วยรายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษ ี
 โดยจะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีการเงินที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตรารางวัล

กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562    ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัล
กรรมการที่เหมาะสม โดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ปีดำเนินงาน 
ปีดำเนินงาน 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปีดำเนินงาน 2563 

เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2563 

เงินรางวัล
กรรมการ 

ไม่ เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประจำปีตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ไม่มีการจ่ายเงินรางวัล
กรรมการ 

 

 ทั้งนี้ เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 มีจำนวนรวม 835,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.99 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีงบการเงินเฉพาะกิจการ หักด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่าย
เงินลงทุนและรายได้ หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษีค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 จำนวน 6,723,000 บาท จ่ายจริง 6,720,000 บาท 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัล
กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 จำนวน 7,446,000 บาท และรับทราบการงดจ่ายเงินรางวัล
กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึง



หน้า 36 จาก 88 

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,446,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผล
การดำเนินงานปี 2564 ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการโดยต้องหักกำไรรายได้ 
ดังนี้ 

• หักด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหักภาษ ี

• หักด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษ ี

• หักด้วยรายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี 
 

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
7,446,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 
การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 

     7,446,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564  
     ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน 

 มติทีล่ง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 302,390,239 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นบัเปน็ฐานเสียง 

 
หมายเหตุ  : ในวาระท่ี 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนด

จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี  2564 
กรรมการผู้จัดการเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ 
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นายนริศ ศรีนวล ชี้แจงต่อที่ประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน
เงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ให้
เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสม
กับบริษัท เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน 
ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณา
เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้ 

1. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 1 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
1. นายสุวัฒน์     มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134  
2. นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393 
3. นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของ 
สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน คือบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี 

แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกดั) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท เด็มโก้ 
เพาเวอร์ 15 จำกัด  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนัก
งานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการที่ควบคมุร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด 

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000  บาท ซึ่งมี
ข้อมูลเปรียบเทียบคา่สอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

                    หน่วย : บาท 

รายการ 
จำนวนเงิน 

ปี 2564  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563  ปี 2562 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี  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  
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ค่าสอบบญัชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว 
 

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก 
ในการไปตรวจสอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงในแต่ละครั้งพร้อมกับค่าสอบบัญชี 

 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น (Non - Audit Service) ให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในเรื่อง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชีปี  2562 เป็นจำนวนเงิน 0.33  ล้านบาท ในปี  2563 จำนวนเงินรวม 
0.41 ล้านบาท สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอ่ืน 

                  ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถาม 
เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2564 ตามที่ 
เสนอ  
การลงมติ :  วาระนีจ้ะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากบริษัท สอบ 

     บัญช ี ธรรมนิติ จำกัด ได้แก่นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่  8134  
     นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393  และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752  และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี  2564 จำนวน 
     เงิน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม 
     ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ดังนี้  

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 302,390,239 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไมน่ับเป็นฐานเสียง 

หมายเหต ุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสื อเชิญประชุม 
เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายแผนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 
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นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมถึงแผนธุรกิจ ดังนี้ 

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บริษัทม ีBacklog 3,465 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาท จะ 
แล้วเสร็จในปี 2564 ส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จในปี 2565  

สำหรับ Key Drive ที่จะดำเนินการทำต่อไปในอนาคต ได้แก่ 
1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2018 – 2037 

ปัจจุบันบริษัทให้ความสนใจอยู่ที่ Solar Rooftop ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ EPC, ร่วมกันลงทุน 50-50 
และบริษัทลงทุนทั้งหมด ซึ่งขณะนี้มีการตอบรับอยู่เรื่อย ๆ จากธุรกิจที่สามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได ้

2. EGAT’s Investment plan during the year 2020 – 2030 MTHB 300,000 
การประมูลงานและการเซ็นสัญญาจาก EGAT ค่อนข้างมีความล่าช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี  บริษัทมีโครงการที่รอเซ็นสัญญาอยู่ 1 โครงการ ซึ่ง
คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2564 

3. MEA’s Investment Budget during the year 2016 – 2026 MTHB 48,717 
บริษัทให้ความสนใจที่งาน Underground ซึ่งบริษัทได้มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ เป็นโครงการที่
บริษัท Consortium กับบริษัท Partner อีก 2 บริษัท อยู่บริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่างานประมาณ  270 
ล้านบาท 

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

5. PEA’s Investment Budget during the year 2017 – 2022 MTHB 11,000 
งานไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบไฟฟ้าใต้ดินเมืองใหญ่ และระบบ
ไฟฟ้าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด โดยบริษัทได้เซ็นสัญญาของจังหวัด
สระแก้ว อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ 

6. Expand the electrical construction services to CLMV 
ขณะนี้มีประเด็นปัญหาอยู่ในโซนของ CLMV เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมี 
Partner จากประเทศพม่าและลาว โดยบริษัทยังคงดำเนินการในการศึกษาข้อมูลและเตรียมการยื่นประมูล
ราคา เมื่อสถานการณใ์นต่างประเทศเอ้ืออำนวย บริษัทจะเริ่มเข้าไปดำเนินการ 

7. Invest in Private PPA 20 MW within 2022 
บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ 20 MW ภายในปี 2565 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 1.5 MW และบริษัทได้ดำเนินการ 
ยื่นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนอีกประมาณ 10 MW อยู่ในระหว่างรอฟังผล 

8. People Development for Smart Grid, Microgrid, Energy Storage (Investment form PEA MTHB 
6,630) บริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ Smart Grid, Microgrid, 
Energy Storage ในอนาคต โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการลงทุนจำนวน  6,630 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มี
การเสนอราคาไปแต่คาดว่าจะไม่ได้รับงาน ส่วนของงาน Smart Grid การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการดำเนินงาน 
แล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ อยู่บริเวณภาคตะวันออก และในส่วนของงาน Microgrid ไม่ว่าจะเป็น EGAT 
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการดำเนินการบริเวณ แม่เสลียง แม่ฮ่องสอน และชัยบาดาล 

9. Study & Research for EV Business  
บริษัทไม่ได้ลงทุนหรือร่วมลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือการผลิตแบตเตอรี่ แต่บริษัททำการศึกษาในส่วน
ของ Charging Station หรือ Supply เนื่องจากในอนาคตจะต้องมีการใช้ Supply ของระบบไฟฟ้ามหาศาล 
เพ่ือรอง EV ในอนาคตอันใกล้นี้  

นอกจากงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตลาดและงบประมาณการลงทุนข้างต้นแล้ว บริษัทยังกำหนดกลยุทธ์
ในการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปี ดังนี้ 
1. รักษาส่วนแบ่งตลาดธุรกิจเดิมในประเทศ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราผลกำไร 
2. ขยายการดำเนินธุรกิจเดิมเข้าไปสู่พ้ืนทีต่ลาดใหม่และตลาดต่างประเทศ 
3. ขยายการดำเนินงาน (ทั้งงานก่อสร้างและการลงทุน) เข้าไปในธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมตาม Trend 

ของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  โดยมุ่งไปสู่ Computerized Base และ Platform เช่น Smart Grid, Micro 
Grid,  Energy Storage รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และการ Supply ด้านไฟฟ้าตาม Demand 
ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

4. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ควบคุมต้นทุน ลดเวลาทำงาน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบรู้ รวดเร็ว รับผิดชอบ รักษาคุณภาพ  เท่าทันเทคโนโลยี 
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- กำหนดหลักการ เป้าหมาย และแผนงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และบรรษัทภิบาล 

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
นายเทอดศักดิ์ หวังเสต (ผู้ถือหุ้น)    

จากเป้ารายได้ในปี 2564 - 2566 จากธุรกิจเดิม 85% และจากธุรกิจใหม่ 15% โดยธุรกิจใหม่คือ
อะไรบ้าง และมีแนวโน้มของตลาดและการเติบโตเป็นอย่างไร 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
ธุรกิจใหม่ของบริษัทคือ Smart Grid, Microgrid หรือธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาเก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทจะต้อง 

            ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้รองรับธุรกิจใหม่ 
นายเทอดศักดิ์ หวังเสต (ผู้ถือหุ้น)    

โครงการ Solar Rooftop ในระยะต่อไปของเด็มโก้ จะมีแนวคิดที่จะนำ Blockchain มาใช้เพ่ือซื้อขาย
ไฟฟ้าหรอืไม่อย่างไร 
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  

Blockchain อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษา เนื่องจาก Blockchain ประกอบด้วย Prosumer โดย
กฎระเบียบทางการจะเปลี่ยนไป และบริษัทต้องดำเนินการศึกษาในส่วนของพลังงานที่ผลิตจาก Prosumer ไปสู่ 
Consumer จะต้องผ่านระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ  

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต (ผู้ถือหุ้น)    
COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมูลงานอย่างไรบ้าง 

นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  
บริษัทได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานและการนัดเซ็นสัญญามีความล่าช้า ซึ่งบางงานที่บริษัท

ได้งานมาเรียบร้อยแล้ว อาจจะต้องรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องดำเนินการหางานใหม่ ๆ 
มาชดเชยรายได้ใหไ้ด้มากที่สุด 

 
ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพ่ิมเติมอีก เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่าเนื่องจากได้ดำเนินการ

ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมเพ่ิมขึ้น โดย ณ 

ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 59 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และรับมอบฉันทะ 47 ราย 
รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 302,390,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.4038 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ
เรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม  

ประธานกรรมการ จึงกล่าวปิดประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและตั้งคำถามที่เป็น
ประโยชน์  โดยกรรมการและผู้บริหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
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ปิดประชุมเวลา  16.11 น. 

                    

ลงชื่อ     ประธานที่ประชุม 
          (นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์) 
      

นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์ 
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทีกการประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด 
รายงานประจำปี  56-1 ONE REPORT พ.ศ. 2564  

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน 

หลักทรัพย์ไดพั้ฒนาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
 
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. แสกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนั้น เพ่ือดูข้อมูลประกอบการประชุม 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 

แอปพลิเคชั่น (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line  
เป็นต้น 

 
สำหรับระบบ Android 
 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  → เลือก QR Code → สแกน QR Code 
2. สแกน QR Code เพ่ือ     ข้อมูลประกอบการประชุม 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระ 
 

 

ชื่อ - สกุล : นายนริศ ศรีนวล 
อาย ุ:  71 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ 
แต่งตั้ง : 

 กรรมการอิสระ 

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :  14 พฤศจิกายน 2557 
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง : 7 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการอีก  
วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน 

การศึกษา 

◆  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549 

◆  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ.2544 

◆  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 

◆  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516 
 
ประวัติการอบรม 

◆  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปม 3.) พ.ศ.2548 

◆  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง พ.ศ.2544 

◆  การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ.2541 

◆  Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2524 

◆  Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2527 

◆  Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุ่น ปี 2536 

◆  Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน ปี 2538 

◆  Strategic Negotiation: Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร พ.ศ.  
     2544 

◆  Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549 

◆  Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย พ.ศ.2551 

◆  Director Certification Program: DCP114/2009 

◆  Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015  

◆  Risk Management Program (RMP) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3  
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โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงานเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556 
 
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ม . ค .  2565 - 
ปัจจุบัน      

กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564  กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
เม.ย. 2562 - ธ.ค. 
2564 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

2557 - เ ม . ย . 
2562 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน : 

❖ ไม่มี 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/
กิจการอื่น : 

❖ ไม่มี 

กิจการอ่ืนทีอ่าจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  

❖ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ
บริษัท 

 

- ของตัวเอง ❖ ไมมี่ 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

❖ ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น
คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหโุทษ : 

❖ ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ❖ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1 ครัง้ จาก 1 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 
 ❖ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

❖ ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานใน
ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ :  

❖ ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างสูงในด้านวิศวกรรม การจัดการ 
องค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารโครงการด้านวิศวกรรม 
ไฟฟ้า พลังงาน และให้ขอ้คิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท  
และมีบทบาทอย่างสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะการทำงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่านายนริศ ศรีนวล  
มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของเด็มโก้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ 
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
รวมทั้งได้ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสรรหา และข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่า การดำรงตำแหน่งนานกว่า 3  
วาระติดต่อกันไม่มีผลต่อคุณสมบัติความเป็นอิสระ และเห็นว่าสามารถให้ความเห็น 
ได้อย่างเป็นอิสระ 

ความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี 
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                  : ไม่เป็น 
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     : ไม่มี 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ชื่อ - สกุล : นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส 
อาย ุ:  69 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ 
แต่งตั้ง : 

 กรรมการอิสระ 

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :  17 กรกฎาคม 2556 
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการ  อีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 
7 เดือน 

 
การศึกษา 

◆  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

◆  บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 

◆  MMP. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

◆  Directors Accreditation Program (DAP107/2014) 

◆  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014) 

◆  Directors Certification Program (DCP199/2015) 

◆  Boards That Make a Difference (BMD 5/2017) 

◆  Board Matters and Trends (BMT 7/2019) 

◆  Advanced Audit Committee Program: AACP33/2019 

◆  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG14/2020) 
      โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  Managing Human Performance 

◆  Executive Intensive Financial Planning 

◆  Strategic Planning 

◆  ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

◆  การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
 
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ม . ค .  2565 - 
ปัจจุบัน  
 
2564  
2562 – ปัจจุบัน     

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
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2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
2556 - 2564 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด 

(มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ❖ ไม่มี 
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ❖ ไม่มี 
กิจการอ่ืนทีอ่าจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท :  

❖ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว 

 
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท 

 

- ของตัวเอง ❖ 205,000 หุ้น คิดเป็น 0.03 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ❖ ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดี
ลหุโทษ : 

❖ ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ❖ เข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1 ครั้ง จาก 
1 ครั้ง 

 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) 5 ครั้ง 

จาก 5 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6 ครั้ง จาก 6 

ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) 1 ครั้ง 

จาก 1 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 4 ครั้ง จาก 4 

ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2 
ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร : 

❖ ไม่มี 

ความเชีย่วชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง ❖ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน การบริหาร
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กรรมการ :  ความเสี่ยง การวางแผนทางการเงินการวาง แผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และประสบการณ์ในการ
พัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่มีมายาวนาน มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นาย
เสริมศักดิ์ จารุมนัส มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของเด็มโก้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการกลั่นกรอง
ตามกระบวนการสรรหา และข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้วโดยคณะกรรมการเห็นว่า 
การดำรงตำแหน่งนานกว่า 3 วาระติดต่อกันไม่มีผลต่อ
คุณสมบัติความเป็นอิสระ และเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ 

ความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี 
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                  : ไม่เป็น 
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     : ไม่มี 

 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ชือ่ - สกุล : นายสงวน ตังเดชะหิรัญ 
อาย ุ:  81 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ 
แต่งตั้ง : 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :  26 พฤษภาคม 2549 
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง :  15 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการ   
 อีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี 7 เดือน 

 
การศึกษา 

◆  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 

◆  ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ากำลัง 

◆  ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural  Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา 

◆   ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

◆  ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor 

◆  Directors Accreditation Program (DAP36/2005) 

◆  Audit Committee Program (ACP6/2005) 

◆  Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 

◆  Financial Statement for Directors (FSD39-2019) 
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลงั 
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
2557 - ธ.ค. 2564 กรรมการลงทุน 
2557 - 2563 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
2557 - เม.ย. 2561 กรรมการบริหาร  
 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ❖ ไม่มี 
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การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ❖ ไม่มี 
กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท :  

❖ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท  

- ของตัวเอง ❖ 806,060 หุ้น คิดเป็น 0.11 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ❖ ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดี
ลหุโทษ : 

❖ ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ❖ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1 ครั้ง จาก 
1 ครั้ง 

 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) 5 ครั้ง 

จาก 5 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครั้ง 

จาก 4 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2 
ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร : 

❖ ไม่มี 

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง
กรรมการ :  

❖ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างสูงในด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน การบริหารองค์กร ทั้ งนี้ จาก
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางของนายสงวน ตัง
เดชะหิรัญ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของ
บริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ได้ให้ข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท 
และกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน โดย
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่านาย
สงวน ตังเดชะหิรัญ มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบ
ธุรกิจของเด็มโก้ มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการ ตามที่กา
หนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ งได้ผ่านการกลั่นกรองตาม
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กระบวนการสรรหา และข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 



 

ชื่อ - สกุล : นายไพฑูรย์ กำชัย 
อาย ุ: 60 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ 
แต่งตั้ง : 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 29 เมษายน 2556 
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 8 
เดือน 

 
การศึกษา 

◆  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

◆  ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 

◆  Directors Accreditation Program (DAP 85/2010)  

◆  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 31/2019)  

◆  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018) 

◆  Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019)  
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI  
      INVESTORS ACADEMY) 

◆  หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

◆  หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 1 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกัน 
      ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ 
 
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
ก.ค. 2563 - ปจัจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษทั เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
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กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด 
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอร์จี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด 
กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด 

2554 - มิ.ย. 2563 เลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ❖ ไม่มี 
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ❖ 3 แห่ง 
กิจการอ่ืนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท :  

❖ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท  

- ของตัวเอง ❖ 561,557 หุ้น คิดเป็น 0.08 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ❖ ไม่มี 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดี
ลหุโทษ : 

❖ ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ❖ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1 ครั้ง จาก 
1 ครั้ง 

 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) 5 ครั้ง 

จาก 5 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  4 ครั้ง 

จาก  4 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 4 ครั้ง จาก 4 

ครั้ง 
 ❖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2 ครั้ง 
จาก 2 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร : 

❖ ไม่มี 

 
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง
กรรมการ :  

 
❖ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านการบัญชี การเงิน การ

บริหารความเสี่ยง และการบริหาร ในระหว่างดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้นำประสบการณ์ 
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ความชำนาญข้างต้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ของเด็มโก้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : ❖ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นาย
ไพฑูรย์ กำชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการกลั่นกรอง
ตามกระบวนการสรรหา และข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินรางวัลกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี  2565   
ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี พ.ศ.
2565 ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรูปแบบ 

ทีม่า : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ตาราง 4 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ตาราง 5 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามระดับรายได้ 
 

กลุ่มธุรกิจ 
ค่าตอบแทนประเภทท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนประเภทท่ีไม่เป็น
ตัวเงิน 

ค่าตอบแทน
ประจำ 

เบี้ย
ประชุม 

โบนัส 
หุ้น / 

Warrant 
สิทธิประโยชน์ 

พลังงานและสาธารณูปโภค 94% 91% 66% 3% 75% 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 85% 75% 60% 0% 75% 
ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท 67% 90% 49% 0% 68% 
% ของบริษํทที่เข้าร่วมโครงการ  
(290) 

73% 87% 50% 1% 71% 

ตารางท่ี 7 ค่าตอบแทนประจำ จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน) 

 ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 
ค่ามัธยฐาน 50,000 26,667 26,767 
ค่าเฉลี่ย 67,663 33,880 34,947 

• ค่าตอบแทนที่รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 และเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ
เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพ่ิมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  
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ตารางท่ี 9 เบี้ยประชุม จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) 

 ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 
ค่ามัธยฐาน 25,000 18,000 20,000 
ค่าเฉลี่ย 31,942 20,270 22,472 

ตารางท่ี 11 โบนัส จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ปี) 

 ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 
ค่ามัธยฐาน 470,000 263,000 300,000 
ค่าเฉลี่ย 1,030,855 725,378 673,910 

ตารางท่ี 16 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการชุดย่อย 
ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน) เบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 20,000 25,000 - 18,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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 

ข้อมูลรูปแบบค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบการพิจารณาวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 แผนภูมิที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย จำแนก
ตามประเภทกรรมการ และข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์ของบริษัท  
                                                                            

รูปแบบค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ผลสำรวจ 
IOD 
2563 

DEMCO 
2564 

DEMCO 
2565 
(เสนอ) 

ผลสำรวจ 
IOD 
2563 

DEMCO 
2564 

DEMCO 
2565 
(เสนอ) 

ผลสำรวจ 
IOD 
2563 

DEMCO 
2564 

DEMCO 
2565 
(เสนอ) 

ค่าตอบแทนประจำ 600,000 960,000 960,000 321,204 360,000 360,000 320,004 360,000 360,000 
เบ้ียประชุม 150,000 27,000 40,000 120,000 27,000 40,000 108,000 27,000 40,000 
โบนัส 470,000 - NA 300,000 - NA 263,000 - NA 

ค่าตอบแทนรวม 1,220,000 987,000 
1,000,00

0 
741,204 387,000 400,000 691,004 387,000 400,000 

สิทธิประโยชน ์

• รถประจำ          

(      บาท/คน/ปี) 
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ตำแหน่ง 

• ประกันอุบัติเหตุ          

• ค่ารักษาพยาบาล          

• Director &  
Officer 
Insurance 

         
วงเงิน
ประกัน 

30-3,500 
 ล้านบาท/

คณะ 

วงเงินประกัน  
700  ล้านบาท/คณะ 

 
วงเงินประกัน  

700  ลา้นบาท/คณะ 
 

วงเงินประกัน  
700  ลา้นบาท/คณะ 

 
หมายเหตุ ผลสำรวจ IOD 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นค่าเฉลี่ยรายปี โดยไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพ่ิมจาก

การเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
ข้อมูลกลุ่มธุรกิจประกอบการพิจารณาวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่มา  :รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (ธันวาคม 2563)  

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนประธานกรรมการ 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจำ  
(บาท/คน/เดือน) 

เบ้ียประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท/คน/ปี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
จ่ายจริง  
ปี 2564 

ประมาณ
การ ปี 
2565 

จำแนกตามระดับรายได้ 
54,299 8,000 690,000 26,652 3,000 80,000 

984,000 1,000,000 

รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท 
จำแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

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

• บริการรบัเหมาก่อสร้าง 
(อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

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

ที่มา : ตารางที่ 1 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน) ภาคผนวกค่าตอบแทนกรรมการ 

 ตารางที่ 4 เบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) 
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ข้อมูลกลุ่มธุรกจิค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจำ  
(บาท/คน/เดือน) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คน/ครั้ง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท/คน/ปี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่า

ต่ำสุด 
ค่าสูงสุด 

จ่ายจริง  
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จำแนกตามระดับรายได้ 
24,198 5,000 70,000 16,556 3,000 50,000 

387,000 400,000 

รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท 
จำแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

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

• บริการรบัเหมาก่อสร้าง 
(อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 

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

ที่มา : ตารางที่ 2 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน) 

                          ตารางที่ 5 เบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง) 

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รายการ 

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ คน /
เดือน) 

เบ้ียประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(บาท / คน / ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่า 

ต่ำสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
ต่ำสุด 

ค่า 
สูงสุด 

จ่ายจริง  
ปี 2564 

ประมาณ
การ ปี 
2565 

จำแนกตามระดับรายได้ 
24,339 8,000 70,000 17,402 3,000 50,000 

387,000 400,000 

รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท 
จำแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

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

• บริการรบัเหมาก่อสร้าง 
(อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 

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

ที่มา : ตารางที ่3 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน) 

          ตารางที่ 6 เบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง) 

 

 

 

 



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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
DEMCO 
(เสนอ) 

ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท กลุ่มธุรกจิทรัพยากร กลุ่มธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง  
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด 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  

• เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 
 

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 และพิจารณาค่าตอบแทน  

• 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  

• เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 
(ประชุม 2 ครั้ง/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 (กำกับดูแลกิจการ) 

• 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  

• เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 
(ประชุม 4 ครั้ง/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 

ที่มา : ตารางที่ 21,22,23,24,27,29,30,32,43,45,46 และ48 ภาคผนวกของรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2563 
หมายเหตุ    1. จำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าร่วมโครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 290 บริษัท จาก 723 บริษัท (ณ มิถุนายน 2563) 

   2. จำนวนบริษัท จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 3. จำนวนบริษัท จำแนกตามระดับรายได้ 

• ทรัพยากร 32 บริษัท จาก 50 บริษัท •  ระดับรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท 108 บริษัท (37%) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการสูงที่สุด 

• อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 40 บริษัท จาก 100 บริษัท  



 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 ประวัติผู้สอบบัญชี     
     
 

ชื่อ-สกุล     •  นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์    

เลขทีผู่้สอบบัญชีรับอนุญาต  •  4752 

การศึกษา                                        •  โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
     •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) 

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตำแหน่งปัจจุบัน    •  หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี  

ประกาศนียบัตร        •  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

•  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  •  ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี 

     •  ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี 

     •  ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ  
    เฟสปิกเกมส์  ครัง้ที ่7 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง   •  ไม่มี 
 

ชื่อ-สกุล     •  นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล     

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  •  8134      

การศึกษา                                        •  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม)  
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     •  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บธ.บ)  
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตำแหน่งปัจจุบัน    •  หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี  

ประกาศนียบัตร        •  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

     •  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขท่ี 1774 

•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8134 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  •  ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี 
 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/ 
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  
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หรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง   •  ไม่มี 

ชื่อ-สกุล    •  นางสาวอริสา ชุมวิสูตร    

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  •  9393 

การศึกษา                                        •  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  
         จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย      

    •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตำแหน่งปัจจุบัน    •  หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี  

ประกาศนียบัตร        •  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9393 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  •  ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 16 ปี 
 
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/  
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่  

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง    •  ไม่มี 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี 
ที่มา :  ผลสำรวจค่าสอบบัญชีและการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดย 

IOD 
ตารางที่ 1 ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทยตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจ จำนวน ค่าสอบบัญชีรวม ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสดุ ค่าสูงสุด 
พลังงาน/สาธารณูปโภค 49 125,107,561 2,553,216 1,990,000 800,000 8,900,000 

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

ก่อสร้าง/บริการรับ เหมา
ก่อสร้าง 

94 262,555,150 2,793,140 2,230,000 655,000 9,882,500 

สำนักงานบัญชี Big 4 55 166,858,150 3,033,785 2,425,000 780,000 9,000,000 
สำนักงานบัญชีอื่น 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 
สำนักงานบัญชี Big 4 422 1,247,295,191 2,955,676 2,250,000 570,000 27,000,000 
สำนักงานบัญชีอื่น ๆ 270 502,199,325 1,859,998 1,513,000 450,000 9,882,500 

หมายเหตุ : ข้อมูลค่าสอบบัญชีข้างต้นเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเท่านั้น ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 

 
ตารางที่ 2 ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวมและกลุ่มธุรกิจแบ่งตามระดับรายได้ 
 

ระดับรายได ้ จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสดุ ค่าสูงสุด 
ภาพรวม 

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

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

1,001 – 5,000 ล้านบาท 
ก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสรา้ง 

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

 

ภาพรวมการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ในปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งสิ้น 285 คน (15 ก.พ. 2564) จาก

ทั้งหมด 29 บริษัท โดยร้อยละ 54 (154 คน) เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีระดับ Big Four และบริษัทจด
ทะเบียนจำนวน 422 บริษัท ร้อยละ 61 ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีกลุ่ม Big Four ส่วนบริษัทจด
ทะเบียนที่เหลือจำนวน 270 บริษัท ร้อยละ 39 จะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ๆ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 
การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
 

ทั้งนี้ ภายหลังไดร้บัการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 
หมายเหตุ   บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้ เข้ม

กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ข้อ  17.  ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
            (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
            (2)  ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน 
                 เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืน ๆ ไม่ได้ 

    (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวน 
         กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี 
         คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเปน็ผู้ออก 
         เสียงชี้ขาด 

ข้อ  19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)   
           โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 
           หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ 
           บริษัทเป็นมหาชนจำกัด  การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วน 
           ปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก 
           ตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ  29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ  
          ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคับหรือตามท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทัง้นี้ ไม่ว่าจะกำหนด 
          เป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผล 
          ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม 
          ระเบียบของบริษัท 
ข้อ  32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า   
          “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางการ 
           บญัชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
ข้อ  33.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ 
             (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปใน

ระยะรอบปีที่ผ่านมา 
             (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 
             (3)  พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล 
             (4)  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
             (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
             (6)  กิจการอื่น ๆ 

ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 34.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เว ลา  
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

ข้อ  35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อืน่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้   โดย 
           ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั  การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ 
            มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะ 
            จะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ 
ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  

(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนใน
ส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้
มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้ เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กำหนด 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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ข้อ 39. มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนน 

เสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุ คคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพ่ิมหรือการลดทุน 
(จ) การแก้ไขบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู ้
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบริษัท 

ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่
เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องที่ติดตอ่กันสาม (3) วันก่อนวันประชุม  

ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรอืมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการ 
       จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น 

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1)  เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นว่านั้น แล้วแต่กรณ ีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ด้วย 

ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริษัทมี
กำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 
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ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ 
ข้อ 50. บริษัทตอ้งจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี  
          หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน 

   จดทะเบียนเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอ่ืน ทุนตามกฎหมาย และทุน 
  สำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่  
         ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้  
         คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 

(1)   สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว 
ข้อ 57.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 

 ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้      
ข้อ 58.  ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ 
           ใด ๆ ของบริษัท 
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ผู้ถือหุ้น

อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ
ให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
1.   ชื่อ  นายปริญช์  ผลนิวาศ     
      อายุ 65  ปี 
      ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 
      ที่อยู ่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59  หมูท่ี่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  

12000 
     ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

o ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
 
2.  ชื่อ  นายปัญญ์  เกษมทรัพย์       
     อาย ุ 54  ปี       
    ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /    
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน       
     ที่อยู ่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59  หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
     ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

o             ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
 
3.  ชื่อ  นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร ์      
     อาย ุ 63 ปี         
     ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/กรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน 
     ที่อยู ่ บมจ.เด็มโก ้เลขที่ 59  หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  
                      12000 
     ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

o ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
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ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E - AGM) 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามท่ีระบุไว ้
มายงับริษทัภายใน วนัท่ี 22 เมษายน 2565 เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุด
ทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
จะส่ง Link ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท่ี์ท่านไดส่้งมาแจง้บริษทั โดยจะส่ง link 
ล่วงหนา้ 2 วนั ก่อนวนัประชุม  

 
❖ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 

A. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E - AGM) ด้วยวิธีการส่ง
ข้อมูลทาง  E - Mail    หรือไปรษณีย์  

➢ โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E - AGM) 
(เอกสารแนบท่ี 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล ์ (E - mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจน 
ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

➢ แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E - AGM  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E - Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ - สกุล 

ขอใหผู้ถื้อหุ้นแนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E - Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉันทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E - Meeting) 
o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ

และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีท่ีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E - Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ

และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
นั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
➢ ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ขอ้ 1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อม

เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้ริษทั ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail    : corp_secretary@demco.co.th 

• ช่องทางไปรษณีย ์:  ส านกังานกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั 
            บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
           59 หมู่ 1 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี 
           จงัหวดัปทุมธานี 12000 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่าน
จะได้รับ E - Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการ
เข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E - AGM โดยละเอียด 
กรณีท่ียังไม่ได้รับ E - Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรอือินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

**หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom  
                 Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี ้

 
ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videom
eetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดให้เขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเร่ิม
เม่ือถึงเวลาประชุมเท่านั้น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขท่ีบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น กรณีท่ีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่า
ท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษทั 
โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัทท่ี์ระบุไวใ้น E - Mail ท่ีจดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปให้
ท่าน 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์เท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การ   
       ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาท่ีบริษัท*** 
 

B.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ

ฉันทะท่านอ่ืนเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่ง
หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้
กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทางอีเมล์       :  corp_secretary@demco.co.th  

• ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 
              บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
             59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี 
             จังหวัดปทุมธานี 12000 

 
**หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามท่ีท่านได้
ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
C. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น  
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท http://www.demco.co.th/investor หมวด
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตรา
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

http://www.demco.co.th/investor
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• ทางอีเมล์     :       corp_secretary@demco.co.th 

• ทางไปรษณีย์ :       สำนักงานกรรมการผู้จดัการและเลขานุการบริษัท 
            บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
           59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี 
               จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

▪ การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้อง
กับวาระใด ๆ ซึง่จะพิจารณาในการประชุม E - AGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

• อีเมล์             :     corp_secretary@demco.co.th 

• โทรศัพท์         :     02 - 9595811  ต่อ 1230 

• ทางไปรษณีย์    :     สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 
                  บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
                 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี 
                 จังหวัดปทุมธานี 12000 

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E - AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
คำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์
ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูก
จัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

ทัง้นี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ติดต่อ

เลขานุการบริษัทเพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) กรณีที่

ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์
โทรศัพท์ทีร่ะบุไว้ใน E - Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)  

(E - AGM) Registration form for attending the E - AGM through Electronics Meeting Platform 
       เขียนที่......................................................................................  

  Written at                 
   วันที่ ..........เดือน.............................พ.ศ.................  

   Date.........Month……………….. Year………… 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ……………………………. 
Shareholders’ Registration No…………………………..       
ข้าพเจ้า........................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง...............................   
I/We,      Identification Card/Passport number 
สัญชาติ.......................................อยู่บ้านเลขท่ี..................ถนน..............................ตําบล/แขวง.................................  
Nationality             Residing at No.        Road                  Sub district  
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......................................  
District              Province            Postal Code 
อีเมล์...............................................................โทรศัพท์มือถือ...................................................................................  
E-mail                     Mobile Phone  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)   โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม..............................................หุน้  
As a shareholder of DEMCO Public Company Limited,   holding a total number of……………..shares. 
 
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพุธที่  
27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) กรุณาส่งลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
สําหรับเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2022 on 27 
April 2022 at 02.00 p.m. Please send individual link to attend the E - AGM in accordance with 
relevant laws. 
 
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล 
corp_secretary@demco.co.th ภายในวันที่  22  เมษายน 2565  
Register via sending this form to The Company or scanning or taking photos and send them to 
Email: corp_secretary@demco.co.th  Within 22 April 2022 
  
  ลงชื่อ/Signed.......................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder 
         (..................................................................) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 
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                                                         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

 
       เขียนท่ี .......................................................................... 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้........................................................       
      วนัท่ี .............. เดือน............................ พ.ศ................... 
 
 

(1)   ขา้พเจา้ .............................................................................................................สัญชาติ.............................    
         อยูบ่า้นเลขท่ี.....................ถนน....................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
         อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์ ………………………..    
(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
         โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ........................   หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    .......................  เสียง  
ดงัน้ี           

□ หุน้สามญั  ..........................................   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................ เสียง  
□ หุน้บุริมสิทธิ    ................................      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  ………................... เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้ 
       ❑ 1. ช่ือ .............................................................................................................. อาย.ุ............................ปี   
         อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................................ถนน................................................................................ 
                    ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต......................................................................                     
            จงัหวดั .......................................................      รหสัไปรษณีย ์...................................................
 หรือ  
       ❑ 2. ช่ือ นายปริญช ์ผลนิวาศ      กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยนื    อาย ุ  65 ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1  ถนน รังสิต - ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย    
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์ 12000                                       หรือ 

       ❑ 3. ช่ือ นายปัญญ ์เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน  อาย ุ54 ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1  ถนน รังสิต - ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย    
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์ 12000                                       หรือ       
              

        ❑ 4. ช่ือ นายชยัวฒัน์ เลิศวนารินทร์   กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยนื  อาย ุ63 ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี 59  หมู่ท่ี 1  ถนน รังสิต - ปทุมธานี  ต าบล สวนพริกไทย    
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์ 12000                                        

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 
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 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั เด็มโก ้
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู่ 1 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
      

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ   
    
      ลงช่ือ ................................................................... ผูม้อบฉันทะ  
                                    (  .............................................................  ) 
 
                                 ลงช่ือ .................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                          (  .............................................................  ) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
 

 

 



Page 80 of 88 

 

 

                                                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
       เขยีนที่ ……………………………………………….. 

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น       
      วันที่ ..............เดือน…………. พ.ศ…………..    

(1)   ข้าพเจ้า       ...................................................................................... .......................................สัญชาติ........................    

         อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................................. 

         อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์...................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

         โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ………………   หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    .......................  เสียง  ดังนี้           

□ หุ้นสามญั ………………………….         หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................……………...เสียง  

□ หุ้นบุริมสิทธิ    ................................  หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  ………...........................เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให้  
       ❑ 1. ชื่อ ……………………………………..อายุ............................ปี   
          อยู่บ้านเลขที่ .....................................................ถนน…………………….…………………………… 
                  ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย์ …………………………………..  หรือ 
       ❑ 2. ชื่อ นายปริญช์  ผลนิวาศ     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ และ    
        กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน   อายุ   65  ปี   
                      อยู่บ้านเลขท่ี  59  หมู่ที่  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี  ตำบล สวนพริกไทย    
                       อำเภอเมืองปทุมธานี      จังหวัดปทุมธานี        รหัสไปรษณีย์  12000         หรือ                               
       ❑ 3. ชื่อ นายปัญญ์  เกษมทรัพย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
                กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการลงทุน  อายุ  54 ปี 
              อยู่บ้านเลขท่ี  59  หมู่ที่  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ตำบล สวนพริกไทย    
                       อำเภอเมืองปทุมธานี      จงัหวัดปทุมธานี        รหัสไปรษณีย์  12000        หรือ  
 ❑ 4. ชื่อ นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  กรรมการอิสระ/กรรมการลงทุน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
       และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  อายุ  63 ปี 
             อยู่บ้านเลขท่ี  59  หมู่ที่  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ตำบล สวนพริกไทย    
                      อำเภอเมืองปทุมธานี      จังหวัดปทุมธานี        รหัสไปรษณีย์  12000                                         
 
  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็ม

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 
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โก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2564 

   วาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี  สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม  2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง      

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                   งดออกเสียง 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ชื่อกรรมการ   นายนริศ  ศรีนวล 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ   นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   นายสงวน ตังเดชะหิรัญ 
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     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   นายไพฑูรย์  กำชัย 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการ 
         ชุดย่อย ประจำปี 2565 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง      
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดจำนวน

เงินค่าสอบบัญชีประจำปี  2565 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไมเ่ห็นด้วย                   งดออกเสียง      
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การ    

  ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน 
       กรณีท่ี ทีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า 
 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบ 
 ฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  

         

      ลงชื่อ ...................................................................ผู้มอบฉันทะ  

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

                                ลงชื่อ ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ  

                                            ( ……….………………………..…………. ) 
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หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ   
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) 

          เขยีนที่ …………………………………………..  
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..............................................                                

        วันที่……… เดือน …………….. พ.ศ. …………        
 (1)   ข้าพเจ้า.................................................................................................................................................                                                                                                                                 
            สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………ถนน……………………………ตำบล/แขวง…………………...              

อำเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส............................... 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................... 
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ……………………หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………………..เสียง  ดังนี้  

        □ หุ้นสามัญ  ……………………………   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………… เสียง  

        □ หุ้นบุริมสิทธิ ……………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………..    เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให้  
      ❑ 1. ชื่อ ……………………………………..อายุ............................ปี   
         อยู่บ้านเลขท่ี ....................................................ถนน…………………….…………………………… 
                      ตำบล/แขวง......................................................อำเภอ/เขต……………………………………….……                           
            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย์ …………………………………..  หรือ 
       ❑ 2. ชื่อ นายปริญช์  ผลนิวาศ     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ  
     และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน   อายุ   65  ปี   
                 อยู่บ้านเลขท่ี  59  หมู่ที่  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี  ตำบล สวนพริกไทย    
                  อำเภอเมอืงปทุมธานี      จังหวัดปทมุธานี        รหัสไปรษณีย์  12000    หรือ                               
       ❑ 3. ชื่อ นายปัญญ์  เกษมทรัพย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน  อายุ  54 ปี 
         อยู่บ้านเลขที่  59  หมู่ที่  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ตำบล สวนพริกไทย    
                  อำเภอเมอืงปทุมธานี      จังหวัดปทมุธานี        รหัสไปรษณีย์  12000      หรือ  
       ❑ 4. ชื่อ นายชัยวัฒน ์เลิศวนารินทร์  กรรมการอิสระ/กรรมการลงทุน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
  และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  อายุ 63 ปี 
         อยู่บ้านเลขท่ี  59  หมู่ที่  1   ถนน รังสิต ปทุมธานี    ตำบล สวนพริกไทย    
                  อำเภอเมืองปทุมธานี      จังหวัดปทุมธานี        รหัสไปรษณีย์  12000                                         
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด 
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(มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

  มอบฉันทะบางส่วนคือ 

   □ หุ้นสามัญ  …………………….หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้   …………………….    เสียง  

□ หุ้นบุริมสิทธิ …………………… หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้    …………………….        เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด ……………………. เสียง 
 

(4)    ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   
วาระท่ี 2   รับทราบผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2564 
   วาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของ ผู้สอบบัญชีสำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 ชื่อกรรมการ   นายนริศ  ศรีนวล 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   
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ชื่อกรรมการ   นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ   นายสงวน ตังเดชะหิรัญ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ   นายไพฑูรย์  กำชัย 

            เห็นด้วย                 ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียง  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัตกิารกำหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด 
         ย่อย ประจำปี 2565 

                   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง      
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2565 และค่าสอบบัญชี 

ประจำปี  2565 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง    
วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

               เห็นดว้ย                   ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี

ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  

 

                     

 

 



Page 87 of 88 

 

             ลงชื่อ ......................................................................ผูม้อบฉันทะ  

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

 

                             ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ  

                                         ( ……………………..……………………………) 
 
 
หมายเหตุ 
1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ   
       แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น 
2.   หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ   
    แทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3.   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
      ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.   วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.    ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบ 
      ประจำตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
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   แผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Map of Meeting Venue and Conference Broadcasting Location for AGM 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่     :      ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
Location  : The Meeting Room DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
ที่ตั้ง         :     เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
Address   :     No. 59 Moo 1 Tambol Suanphrikthai, Amphur Muangpathumthani, Pathumthani  
      12000 
โทรศัพท ์   :    (66) 02 959-5811 EXT.1230 
Website   :    www.demco.co.th  


