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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) 
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 59  หมู่ 1 ตำบลสวนพรกิไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จงัหวัดปทุมธานี 12000 
 

นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์   ประธานกรรมการ  ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
และประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และแนะนำ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อผู้ถือหุ้น  

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) ในปัจจุบัน บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่าง
ยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ
ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท 
เด็มโก ้จำกดั (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เท่านั้น ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้นำส่ง
ให้กับท่านผู้ถือหุ้น และปรากฎบน Website ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  

  และการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้  บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1  
 ตุลาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น 
 กรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบ 
 กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และ 
 ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด 

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม  มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 12 ราย  นับจำนวนหุ้นได้ 118,290,453 หุ้น  และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
จำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 126,924,134 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 71 ราย  รวม
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 245,214,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5752 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์
ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษิัท 
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กรรมการผู้จัดการได้แนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็น
ตัวแทนในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม   

1.     นางประพีร ์     ปุ้ยพันธวงศ ์     ประธานกรรมการ 
2.     นายนริศ        ศรีนวล            ประธานกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน   และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       
3.     นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส            กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยัง่ยืน กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4. นายปราโมทย์  อินสวา่ง กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการ 

   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   (Online) 
5.    นายปริญช์       ผลนิวาศ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และ 
        กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยัง่ยืน    
6. นายปัญญ์      เกษมทรัพย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน  (Online) 
7. นายสงวน   ตังเดชะหิรญั กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
8. นายชัยวัฒน ์ เลิศวนารินทร ์ กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยนื และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
9. นายโอฬาร       ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
10. นายพงษ์ศักดิ์    ศิริคุปต์            กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
   กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   ประธานกรรมการบริหาร   
11. นายไพฑูรย์    กำชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยัง่ยืน 

  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร  
  กรรมการผู้จัดการ 

 ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ จำนวน 11 คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ 
          จำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 9 ท่านเข้า 
          ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
  
 รายชื่อผู้บริหารระดบัสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดงันี้                       
           1.  นางสุทธารักษ์    ปัญญา   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท            

2. นางสาวรัชนวีิภา  ปุย้พันธวงศ์    กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์และพฒันาธุรกิจ 
3.  นางสาววรรณฤดี สุวพันธ ์    รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ 
4.  นางสาวสาวิตตรี  พึ่งรัศม ี    กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี บรหิารการเงิน 

   และงบประมาณ (CFO) 
5.  นายสุชาต ิ    ก่อคุณากร    กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม 2 
6. นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนกักรรมการผู้จัดการฯ / เลขานุการบริษัท 
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นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ ได้แก ่
7.  น.ส.อริสา         ชุมวิสูตร    ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด  

 8. นางพรทิพย์        กิตชิัยวัฒน์    อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
 9. นายสุรพล          อ่อนอุระ    ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญ นายสุรพล อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการ
ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ซึ่งเป็นระบบที่
สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้   
1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม

ประชุม 
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อ

หนึ่งเสียง 
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E - Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน

เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop - Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  สำหรับวาระแจ้ง
เพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน  ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง  
หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม 

5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกคร้ัง แต่
หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 

6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ 

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E - Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

8. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

9. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้  
- บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

แต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
-  ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่

ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ



P a g e  4 | 26 

หุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้
ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียน
เข้าประชุมแล้ว 
 

  กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat (DEMCO Q & A) ในโปรแกรม Zoom เพือ่พิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 
 

        กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึน้ (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ใน

อุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของ
ท่านมาทางช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
ท่าน 

3. ในการถามคำถามแต่ละคร้ังทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง
ชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเร่ิมถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 
นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง 
Chat (DEMCO Q & A) เจา้หน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ 
 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถาม
อย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิ
ด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
กำหนด 

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งในข้างข้นจะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด  

เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการประชุม 
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากเลขานุการบริษัทชี้แจง
วิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ ซักถาม  ก่อนเร่ิมวาระ
ประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดย
แก้ไข ดังนี้ 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 หน้า 19  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี  2563  
เดิม มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้ 

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม วาระที่ 1         
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   

12 พฤษภาคม 2564 
นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 

2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564   โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไชต์ของ
บริษัทแล้วรวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในคร้ังนี้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 1  

ภายหลังจากชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม
เพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
การลงมติ : ในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
  

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
12 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 252,654,587 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 7,440,000 หุ้น 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ต่อที่ประชุม 
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ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายได้จากการขาย 229 351 199 
รายได้จากงานบริการ 2,331 2,053 2,678 
รายได้อ่ืนๆ 171 93 61 
รายได้รวม 2,731 2,497 2,938 
กำไรสุทธิ (ขาดทนุ) 101 55 35 

 
ปี 2564 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ความล่าช้าในการขนส่งอุปกรณ์

และการจำกัดการเดินทางจากต่างประเทศผ่อนคลายมากขึ้น  แต่มาตรการการกักตัวเมื่อพบการติดเชื้อ การปฏิบัติงาน
จากที่บ้าน Work from Home ยังคงกระทบต่อการตรวจรับงานจากลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนใน
การบริหารโครงการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ลูกค้าร้องขอ ค่าใช้จ่ายการ
ตรวจ ATK และระยะเวลาโครงการที่ยาวขึน้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของการบริหารโครงการเพิ่มขึ้น 

• รายได้รวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.4% จาก 2,497 ล้านบาท เป็น 2,731 ล้านบาท จากงานวิศวกรรมไฟฟ้าและงาน
เครื่องกลและสื่อสาร 

• กำไรสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 83.6% จาก 55 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท ปัจจัยบวกมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
เงินปันผล 78 ล้านบาท และการเพิ่มข้ึนของส่วนแบง่กำไรจากเงินลงทนุในธุรกิจพลงังานลมและธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย์ 23 ล้านบาท เนื่องจากกระแสลมในปี 2563 ต่ำกว่าปกติในรอบหลายปี และในปี 2564 กระแสลม
เร่ิมกลับมาเกือบปกติ  

• กำไรจากการดำเนินงานตำ่กวา่ปีก่อน สาเหตุจากสัดสว่นงานวศิวกรรมไฟฟ้าในปี 2564 มาจากลูกค้าภาคเอกชน
ซึ่งเป็นงานโครงการขนาดใหญ่ซึง่มีอัตรากำไรข้ันตน้ต่ำกวา่โครงการขนาดเล็ก-ขนาดกลางที่รับงานในปี 2563 
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษ (One -Time Expenses) ได้แก ่ค่าอุปกรณ์ Monitoring โครงการห้วยบง 18.45 
ล้านบาท 

 
ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี ้
ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ปี 2564 ยอดขายลดลง 35% จาก 351 ล้านบาท เหลือ 229 ล้านบาท สาเหตุจากผลกระทบจากความลา่ชา้
ของการประมูลและขั้นตอนการอนุมัติแบบงานเสาโครงเหล็ก ทำให้การผลิตไม่เปน็ไปตามแผนไม่สามารถรับรู้รายได้
ทันภายในปี 2564  

ปี 2565 เป้าหมายตลาดเป็นการเสนอขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ Hardware ให้กับผู้รับเหมางานสายส่ง
ตามแผนงานการเข้าประมูลงานสายสง่ของเด็มโก้และผู้รับเหมาภาคเอกชน  รวมถึงการขยายเข้าสู่ตลาดงานอ่ืน เชน่ 
โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารจอดรถ 
ธุรกิจงานบริการ 

รายได้ ปี 2564 เพิ่มข้ึน 278 ล้านบาท คิดเปน็ 13.5% จาก 2,053 ล้านบาท ปี 2563 เป็น 2,331 ลา้นบาท
ในปี 2564 สาเหตุจาก 
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• โครงการบางส่วนเลื่อนการรับรูร้ายได้จากปี 2563 เนื่องจากการขนส่งอุปกรณ์ที่ล่าช้าจากสถานการณ์ COVID  

• โครงสร้างรายได้เพิ่มขึน้จากงาน Substation ภาคเอกชนรายใหญ่ และงานเอกชนที่บริษทัขยายตลาดงาน MEIT 
ไปยังกลุ่มปิโตรเคมีงานสรา้งถังน้ำมันสำรอง ขนาด 300-400 ล้านบาท 

ปี 2564 งานประมลูภาครัฐ และงานที่ได้รบัผลกระทบจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ามาจากปี 2564  จะสามารถ
รับรูร้ายได้ในปี 2565-2566  
ธุรกิจด้านการลงทุน  

             ณ. 31 ธันวาคม 2564  บริษัทลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  มีรายละเอียดดังนี ้
 

โรงไฟฟ้าพลังงานลม  :   57.9  เมกกะวัตต์ (MW) 
 15%   โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 ( 180 MW )  จ่ายไฟฟ้าปี 2556  สดัส่วนของบริษัท  27 MW 
   14%  โครงการพลังงานลม เขาค้อ ( 60 MW )  จา่ยไฟฟา้ ไตรมาส 3 ปี 2559 สัดส่วนของบริษัท  8.4 MW    
  3.9% โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (576 MW ) จ่ายไฟฟา้ป ี2561 – 2562 สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW 

 ปี 2564 Aeolus : บริษัทได้รับเงินปนัผล 65.25 ล้านบาท  
 ปี 2564 WEH    :  บริษัทได้รับเงินปันผล 128.42 ล้านบาท  

                                                                                 
     โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  :  3.0 เมกกะวัตต์ (MW) 
 100%    โครงการโซล่ารูฟ  1.0   MW    จ่ายไฟฟา้   ไตรมาส 2 ปี 2558  
 45.7%   โครงการโซล่าฟาร์ม  1.3   MW  จ่ายไฟฟา้  ไตรมาส 4 ปี 2557 
 49 - 51% โครงการโซล่ารูฟ   0.7   MW          จ่ายไฟฟ้า  ไตรมาส 2 ปี 2558 

 

          โครงการลงทุน Solar PPA  : 4.5 เมกกะวัตต์ (MW)  เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มการลงทุนที่สร้างเงินปันผลในระยะยาว 

 1 โครงการ COD ในปี 2564 ขนาด 0.5 เมกกะวัตต์ 
 10 โครงการ คาดว่าจะ COD ในปี 2565 ขนาด 4.0 เมกกะวัตต์ 
 เป้าหมายการลงทุน 20 เมกกะวัตต์ ภายใน 3 ปี 2564 - 2566 

 

 บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (DDL) :   

  บริษัทได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี เริ่มผลิต
และขายน้ำประปาปี 2560  ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มจาก 1,545 ลูกบาศก์เมตร เป็น 7,700 ลูกบาศก์เมตร สูงสุด 
11,204 ลูกบาศก์เมตรในเดือน มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็น 7,900 ลูกบาศก์เมตร ในปี 2564 ลดลงเหลือ
ประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตรจากสถานการณ์โควิด 19 เร่ิมได้รับผลกระทบตั้งแต่ ไตรมาส 2/2564 เป็นต้นมา  

  ในปี 2564 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้ในการขาย Mobile Plant ขนาดเล็กให้กับการประปาแขวงต่าง ๆ 
รวมถึงรายได้ค่าก่อสร้างซึ่งเป็นรายได้รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีสำหรับการลงทุนเพิ่มในพื้นที่แนวรถไฟความเร็วสูง 

  ในทุก ๆ ปี บรษิัทมีแผนในการเพิ่มรายได้โดย 1) ขยายพื้นที่การขายน้ำ  2) หารายได้อื่น ๆ เช่น จากการขาย 
Mobile Plant ใช้ในการผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก  มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดังนี้ 
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นอกจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
ดำเนินการเพื่อความยั่งยืน 

  พัฒนาการในเรือ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2564 

ในปี 2559 บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

และได้รับการรับรองการต่อสมาชิกรอบแรกในปี พ.ศ. 2562 – 2565  

บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจดัการของการมีจริยธรรมที่ดี มี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนนุและส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนกึในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงและทางอ้อม ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย / คู่มอืการ

ต่อต้านการทุจรติคอรรั์ปชนัและสินบน ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายการกำกบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถงึให้ความสำคัญต่อการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏบิัติงาน โดยมุ่งมั่นทีจ่ะสร้างให้เป็นวฒันธรรมและคา่นิยมหนึ่งในองค์กร 

ความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2564 

- บรษิทัจัดปฐมนิเทศแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัให้พนักงานใหม่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

- บริษัทจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสรา้งจริยธรรมในองค์กร” โดยนาย 
สุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2564 

- ในปี 2564 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านทุจรติ หรือการทำผิดด้านจริยธรรม 

- บริษัทแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางของ
บริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ สื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร ทุกคนเห็น
ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่กำหนดไว้สื่อสารไปยังคู่ค้า 
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ลูกค้า ให้รับทราบและร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เช่นนโยบาย 
No Gift Policy เปลี่ยนของขวญัเป็นคำอวยพร จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติคู่ค้า 

 

การดำเนินการเพ่ือความย่ังยืน 
บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มุ่งมั่นในการ

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสควบคู่กับการพัฒนาทีย่ั่งยืน  
ในปีนี้ บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์องค์กร เพื่อสร้างผลการดำเนินงานและการเติบโตที่ยั่งยืน มีการ

เตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging Risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหาร
จัดการประเด็นต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (E) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (S) 
และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (G) ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความไว้วางใจจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ อาทิ  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- มุ่งมั่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากปี 2563 4% และลดการใช้น้ำจากปี  
      2563 11% 
ด้านสังคม  
- ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงาน

สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวง

แรงงาน 
ดา้นบรรษัทภิบาล 

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปี 6 สะท้อนถึงศักยภาพการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดขีองบริษัท  

- รางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 : Sustainability Disclosure Award จาก

สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 

- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector 

Collective Action  Against Corruption) หรือ CAC  

สำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพือ่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นท่ี
จะเป็นหนึ่งในรายช่ือหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อจะสะท้อนว่าบริษัทให้ความสำคัญใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณูปโภค ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 6 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุม
ประเด็นที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรายงานความยั่งยืนดังกล่าวปรากฎบน Website ของ
บริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 

สำหรับแผนการดำเนนิงานในอนาคตประธานเจ้าหนา้ที่บริหารจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8 ซึ่ง 
เป็นวาระเก่ียวกับเร่ืองอืน่ ๆ 
 ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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นางพรทิพย์  กิติชัยวัฒน์  (อาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 
- ปัจจุบนับริษัทยังลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จำกัด หรือไม่ 
นายไพฑูรย์ กำชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี ้
- บริษัทยังถือหุ้นในบริษทั วินด์ เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3.89% 

 

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปทีี่ผา่นมาให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เมื่อไม่มีคำถาม
เพิ่มเติมขอบันทึกมติที่ประชุมวา่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงาน และขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอมา  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชี สำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญ นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระที่ 3  

 

นายปริญช์ ผลนิวาศ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 54  กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทได้นำส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ
หุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับรอง คือบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบ 
ตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฎบน 
Website ของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนสรุปข้อมูลให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้      

ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วรรคของความเห็นหน้างบการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นโดยไม่
มีข้อสังเกตและไม่มีเงื่อนไขในวรรคที่สอง ดงันี้ 

“งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564  และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”  

ทั้งนี้รายงานผู้สอบบัญชีลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงิน
นี้ และขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 2 ประการ 
1. ปี 2564 เป็นปีแรกที่บริษัทใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 
2. ตัวเลขที่ปรากฎในงบการเงินแสดงหลักพันบาทเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทสอบบัญชีได้นำเสนอ และบริษัทให้

ความเห็นชอบแล้ว 
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมเปรียบเทียบปี 2564 
และปี 2563              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2564 2563 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 
% 2564 2563 เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 
% 

งบแสดงฐานะทางการเงิน         
สินทรัพย์รวม       
สินทรัพย์หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

6,948 
1,656 
5,292 

7,374 
1,678 
5,696 

(426) 
(22) 

(404) 

(6) 
(1) 
(7) 

6,687 
1,467 
5,220 

7,223 
1,487 
5,735 

(536) 
(20) 

(515) 

(7) 
(1) 
(9) 

หนี้สินรวม              
หนี้สินหมุนเวยีน 
หนี้สินไม่หมนุเวียน          

2,603 
2,221 

381 

2,755 
2,164 

590 

(152) 
57 

(209) 

(6) 
3 

(35) 

2,587 
2,307 

280 

2,792 
2,278 

514 

(205) 
29 

(234) 

(7) 
1 

(46) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น              4,345 4,619 (274) (6) 4,100 4,430 (330) (7) 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รายได้รวม        
ค่าใช้จ่ายรวม 
กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)               

2,731 
2,712 

101 
0.14 

2,497 
2,440 

55 
0.08 

234 
272 
46 
.06 

9 
11 
83 
75 

2,586 
2,464 

51 
0.07 

2,225 
2,085 

7 
0.01 

361 
379 
44 

0.06 

16 
18 

629 
600 

 
นายปริญช์ ผลนิวาศ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้ 
 

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เนื่องจากฐานะการเงินของเด็มโก้เป็นสัดส่วนมากกว่า 
90% ของฐานะการเงินรวม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอทั้งงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการจะไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอรายงานเฉพาะงบการเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
สินทรัพย์รวม  
งบการเงินรวมปี 2564 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,948 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 426 ล้านบาท ซึ่งมีสินทรัพย์
รวม จำนวน 7,374 ล้านบาท ประกอบด้วย 
- สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2564 จำนวน 1,656 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 22 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้า และ
รายได้ค้างรับที่เก็บชำระหนี้ได้มากข้ึนในระหว่างปี 2564 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2564  ทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง จำนวน 404 ล้านบาท         
จาก 5,696 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 5,292 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงิน คือเงินลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ 
โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กำหนดให้เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน ต้องบันทึกด้วยราคา
ยุติธรรม ซึ่งราคาที่บริษัทบันทึกเป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นมีการซื้อขายกันระหว่างปี บริษัทใช้มาตรฐานทางการเงินนี้ก่อนปี 
2564 โดยบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทั้งส่วนสินทรัพย์ และส่วนผู้ถือหุ้น และเนื่องจากในระหว่างปี 2564 มี
การซื้อขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอ่ืนของ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในราคาต่ำกว่าราคาที่บันทึกไว้ บริษัทจึงต้อง
บันทึกผลกระทบรายการลดลงในมูลค่าเงินลงทุน ประมาณ 476 ล้านบาท ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และส่วนผู้
ถือหุ้นลดลง โดยไม่กระทบต่อกำไรขาดทุนและกำไรสะสมแต่อย่างใด 
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หนี้สินรวม 
งบการเงินรวมปี 2564  มีหนี้สินรวม 2,603 ล้านบาท ลดลง จำนวน 152 ล้านบาท จากจำนวน 2,755 ล้านบาท จากปี 
2563 ประกอบด้วย  
- หนี้สินหมุนเวียน ปี 2564 จำนวน 2,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 57 ล้านบาท จากจำนวน 2,164 ล้านบาท 
ในปี 2563  โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ธนาคาร และสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการระหว่างปี 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2564 จำนวน 381 ล้านบาท ลดลงจำนวน 209 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการชำระคืนเงินกู้ระยะ
ยาวที่ครบกำหนดชำระ รวมถึงภาระภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็น
เนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ลดลงตามไปด้วย  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวมปี 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 274 ล้านบาท มีสาเหตุ
จาก 2 รายการหลัก คือ  
1. สว่นของกำไรสะสม เพิม่ขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2564 จำนวน 100 ล้านบาท  
2. รายการลดลงในมูลค่าเงินลงทุนในบรษิัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด สุทธิด้วยผลของภาษีเงินได้ซึ่งไม่กระทบต่อ

กำไรของบริษัท โดยบันทึกในหมวดองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงินรวม ปี 2564  : รายได้รวม 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 234 ล้านบาท เป็นส่วนของรายได้
งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และเงินปันผล ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ 
ค่าใช้จ่ายรวม    
งบการเงินรวม ปี 2564  : มีค่าใช้จ่ายรวม 2,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 272 ล้านบาท จากจำนวน 
2,440 ล้านบาท  
กำไรสุทธิ 
งบการเงินรวม ปี 2564  :  กำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 จำนวน 46 ล้านบาท จากจำนวน 55 ล้านบาท  
กำไรต่อหุ้น 
งบการเงินรวม ปี 2564  :  กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท  ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2563 จำนวน 0.06 บาท/หุ้น 
งบการเงินเฉพาะกจิการ ปี 2564 :  กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2563 จำนวน 0.06 บาท/หุ้น 

 

ซึ่งรายละเอียดงบการเงิน ปรากฎในรายงานประจำปี 2564 และเป็นไปตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานในวาระที่ 2 
รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม 
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564  

 
การลงมติ :   วาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

    2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม 
    ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 252,992,287 99.9162 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 212,300 0.0838 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 550,000 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพือ่สำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการดำเนินการในวาระที่ 4 
นายไพฑูรย์ กำชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้วา่
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล 
นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดวา่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสทุธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสำรองนี้จะมีจำนวนไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ซึ่งบริษัทได้สำรองตาม
กฎหมายครบถ้วนแล้ว 

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท 
ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 50,924,684 บาท มีกำไรสะสมยกมา จำนวน 
167,306,402.54 บาท  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 โดยการ
จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น  ตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ 
เงินปันผล  (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 23  
พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครือ่งหมาย XD วันศุกรท์ี่ 6 พฤษภาคม 2565 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 
รายการ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

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. เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (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 NA 26.21 20.60 
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  ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถาม 
เพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564  ตามที่เสนอ 

 
การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

     ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
     ดังนี ้        
    

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 253,204,587 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 
วาระที่  5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ 

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบรษิัท 
จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะ
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกลา่วไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่
ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อยา่งไรก็ตามกรรมการซึง่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลอืกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก   
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 
(รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ได้จัดส่งไปตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6)  

ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณา
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท กับ
อาจพิจารณาจาก Director Pool โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการที่มุ่งให้โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้ความรูแ้ละประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น วิศวกรรม กฎหมาย การตลาด  บริหารทรัพยากรบุคคล บัญชี
และบริหารการเงิน การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสามารถในการกำกบัดูแลกิจการ ความรู้ในการปฏบิัติ
หน้าที่กรรมการ การวางแผนเชงิกลยุทธ์และการบริหารความเสีย่ง และเพศ สัญชาต ิ อายุ และสภาพสมรส โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ในด้านความรู ้ ความสามารถบริษทัได้กำหนด Board Skill Matrix ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกบัทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพือ่ประกอบการสรรหากรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน็กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาเสนอชื่อในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเปน็รายบุคคล 

  ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 ของบรษิัท มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหนง่ จำนวน 4 ท่าน  
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ได้แก่     
1)  นายนริศ       ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
2)  นายเสรมิศักดิ์ จารุมนสั  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกบัดูแลกิจการและความยั่งยืน,  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4)  นายไพฑูรย์  กำชัย กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการลงทุน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 
วิธีการและขัน้ตอนในการสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้  
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนด ระยะเวลา
ดงักล่าว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อ
เข้าคดัเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ  โดยผู้ที่
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่และ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่
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 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ 
5.3   ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เร่ืองการกำหนดลักษณะขาด    
      ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บรหิารของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ เสนอชื่อกรรมการ
ใหม่และกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหนง่ตามวาระ ดังนี ้
1. สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหนง่ตามวาระและสอบถามความจำนงของกรรมการแต่ละคน

ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

2. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกลัน่กรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 
    เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง วา่ผูไ้ด้รับเสนอชื่อมีคณุสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ 
 ธุรกิจของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการ 
 เป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  กฎบัตรคณะกรรมการ และคุณสมบัต ิ
 การเป็นกรรมการอิสระของบริษัทดว้ย 
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กรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ 
1)  นายนริศ       ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2)  นายเสรมิศักดิ์ จารุมนสั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
3)  นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
4)  นายไพฑูรย์  กำชัย  กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 ทั้งนี้บริษทั ได้กำหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสทิธิ์ออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษทัร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องกับ
กรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ทัง้นี้ผูไ้ด้รับเสนอชื่อเปน็กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อยา่งอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากลัน่กรอง ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 4 คน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมมปีระสบการณ์ และมคีวามสามารถที่เปน็ประโยชน์กบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัท  นอกจากนี้ยงัมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกบัดูแลที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการอิสระตามที่บริษทักำหนด  จึงเห็นว่าทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการที่
พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามเสนอ 
 

 

   ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึง 
  เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ  

 
การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 

 
5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายนรศิ  ศรีนวล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายนริศ ศรีนวล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 247,952,747 97.9259 
ไม่เห็นด้วย 5,251,840 2.0741 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์ จารมุนัส ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 247,952,747 97.9259 
ไม่เห็นด้วย 5,251,840 2.0741 
งดออกเสียง 0 0.000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  :  ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 
5.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสงวน ตังเดชะหิรัญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสงวน ตังเดชะหิรัญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 247,952,887 97.9259 
ไม่เห็นด้วย 5,251,700 2.0741 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 
 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 
5.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กำชัย   ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ กำชัย   ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้  

 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 247,952,887 97.9259 
ไม่เห็นด้วย 5,251,700 2.0741 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการ และ      
 คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565  
เลขานุการบริษัท เรียนเชิญนายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็น

ผู้ดำเนนิการประชุมในวาระนี ้

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 
กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับ
หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ   

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้ได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่อง
รูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้
ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

            (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                 

ค่าตอบแทนประจำ 
(คน/เดือน) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
กำกับดูแลกจิการ
และความยัง่ยืน 

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  

 
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบปี 2563 – 2564 และปี 2565 (นำเสนอ)                     (บาท) 

  
  
 
 คณะ
กรรมการ 

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 



P a g e  19 | 26 

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 และกำกับดูแลกิจการเป็น 

           คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2565 
 

           ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

• ค่าตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 15,000 บาทต่อปี 

• ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดอืน 

• การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผดิชอบของกรรมการ 

• ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

o ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทน
รวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,619,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นจำนวนเงิน 7,208,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติ 
เงินรางวลักรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 และปี 2565 (ปีเสนอ) 

เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร / รายได้ดังนี้มาคำนวณ 

• หักด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหักภาษี 

• หักดว้ยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี 

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

ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ไม่ เกิ น ร้อยละ 1 ของกำไร เบ็ ด เสร็จ 
สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ต าม เงื่ อ น ไข ที่ ก ำห น ด เป็ น จ ำน วน 
509,000.-บาท 

วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับ
กรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการ
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำ
การประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และราย
คณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี 
เงินรางวัลกรรมการ 

• ป ระ ธ าน ก รรม ก ารบ ริ ษั ท  ไม่ เกิ น 
500,000 บาท / ปี 

• ประธานกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย 
ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี 

• กรรมการบริษัท  
ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนและหลักการจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 จำนวน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2564 จำนวน 509,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2565  ตามที่
เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมี
เกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
(รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมือ่ไม่มีคำถาม
เพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำป ี2565 จำนวนเงิน 7,619,000 บาท การจา่ยเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการ
ดำเนินงานปี 2564 จำนวน 509,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนนิงานปี 
2565 ตามเสนอ 
 
การลงมติ  : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

     ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 
สรุปมติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และ 

  คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัล   
  กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 509,000 บาท และหลักเกณฑ์  
  การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
  ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้  
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  มติที่ลง จำนวนเสยีงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 253,204,587 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระที่ 6 นี้ ไมม่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก  
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชีประจำปี  2565 

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ 

 นายนริศ ศรีนวลชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด  
  พ.ศ 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ที่กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและ 

กำหนดจำนวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบริษัททุกปี   และในการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้
  การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเร่ืองนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึง  ความนา่เชื่อถือ ความสามารถ   
  ความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัท  และความต่อเนื่องในการให้บริการ การให้คำปรึกษา และการปฏบิัติตาม 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่บังคบัใช้ในปัจจบุัน รวมถึง ความเป็นอิสระ การรับรองรายงานทางการเงนิได ้
  ทันเวลา  เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ 
  ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้ 

1. เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชจีากจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จำกัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  
2565 ดังนี้ 

              รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่สอบบัญชใีห้บรษิัท 

1. นายสุวัฒน์      มณีกนกสกุล 8134 -  
2. นางสาวอริสา   ชุมวิสูตร 9393 1 
3. นายพีระเดช    พงษ์เสถียรศักดิ ์ 4752 - 
โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่  มอีำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 
2565             
 ทั้งนี้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย  บรษิัทร่วม 
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

2. เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชบีริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน  1,415,000 บาท โดยมีข้อมูล  
     เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผา่นมา เป็นดงันี ้
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          (บาท) 

รายการ 
จำนวนเงิน 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 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 

 
   โดยงบการเงิน ปี 2563 ตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบญัชี ซแีอนด์เอ จำกัด  งบการเงิน ปี  2564  
ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จำกัด          

    ค่าสอบบัญชีดังกลา่วได้รวมค่าจัดทำงบการเงนิภาษาอังกฤษดว้ยแล้ว  แต่ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่า 
 พาหนะในการปฏิบัตงิาน ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ คา่โทรศัพท ์เป็นต้น โดยบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะเรียก 
 เก็บตามจริง และในกรณปีฏิบัตงิานตา่งจังหวัด  บริษัทเป็นผู้จัดหา หรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานให้ 
 การพจิารณาของคณะกรรมการบริษัท      
   คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก 
 บรษิัท สอบบัญชีธรรมนติิ จำกดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท 
 จำนวนเงิน 1,415,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างตน้ 

 
   ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึง 
 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ  

                   
การลงมติ :  วาระนี้จะต้องผา่นมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีสำหรบังวดบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากบริษัท สอบบัญช ี
      ธรรมนิติ จำกัด ได้แก่นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8134 นางสาวอริสา  

    ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393  และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบญัชีรับ 
    อนุญาต  เลขที่ 4752  และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบญัชีประจำปี  2565 จำนวนเงิน 1,415,000  
    บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
    ลงคะแนน  ดังนี้  

 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ ร้อยละของจำนวนหุ้น 
เห็นด้วย 253,204,587 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 ไม่นับเป็นฐานเสียง 

 

หมายเหตุ  : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม 

เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญนายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน
อนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ 
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นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอต่อที่ประชุม บริษัทมี Backlog ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 จำนวน 4,026 
ล้านบาท โดยประเมินวา่จะรับรูร้ายได้ในปี 2565 ประมาณ 50% และรบัรูร้ายได้ในปี 2566 อีก 50% สำหรับธุรกิจที่จะ
ดำเนินการต่อไปประกอบด้วยธรุกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ และมีธรุกิจใหม่ที่จะเข้าไปดำเนนิการในอนาคต ประกอบด้วย 
1. โครงการพลังงานทดแทน 

1.1 Solar Farm และ Wind Farm ขนาดใหญ่ แต่ภาครัฐยังไม่เปิดรับซื้อไฟฟ้า บริษัทจะดำเนินการในรูป 
Private     
      PPA เป็น Solar Rooftop บนหลังคา จะดำเนินการในรูปแบบ 

1) EPC บริษัทจะรับเหมาก่อสร้างให้กับเจ้าของกิจการ โดยเจ้าของกิจการลงทุน 100% ซึ่งในปีนี้บริษทัม ี
Backlog ของงานในส่วนนี้อยู่แล้วประมาณ 50 ล้านบาท 

2) เจ้าของกิจการลงทุน 50% บริษทัลงทนุ 50% 
3) บริษัทลงทุน 100%  ในส่วนนี้บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ จา่ยไฟแลว้ 0.5 เมกกะวัตต์ อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างจะจ่ายไฟในปี 2565 นี้ อีกจำนวน 4 เมกกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ใน Pipe Line ที่บริษัทได้ยืน่
เสนอราคาไปแล้วอยู่ระหว่างการตกลงกับเจ้าของกิจการประมาณ 6 เมกกะวัตต์ โดยคาดการณ์ว่าในป ี
2566 จะลงทุนส่วนนี้รวมประมาณ 20 เมกกะวัตต์  

โดยแบบที่ 2 และ 3 จะมี Discount เพื่อมาหักกลบลบหนี้คืนค่าเงินลงทุนทีบ่ริษัทได้ลงทุนไป เมื่อครบ 
กำหนด 15 ปี บริษัทจะโอนทรพัย์สินให้กับเจ้าของกิจการ  

ต่อไปจะทำการศึกษากบั Partner โดยจะไปเน้นทีโ่รงไฟฟา้ VSPP อาจจะป็นเร่ืองของ EPC หรือการสร้าง
โรงไฟฟา้ขนาดเล็ก รวมถึงจะเข้าไปดำเนนิการเร่ือง O & M ของงาน Bio Mass 

 1.2  โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
         ในปี 2564 มีการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนขนาด 150 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วย Bio Mass 75 เมกกะวัตต์    
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         และ Bio Gas 75 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทดำเนนิการร่วมกับ Partner ในการประมูลงาน แต่ไม่ได้งาน อย่างไรก็ดี ทั้ง 
Bio Mass และ Bio Gas ขณะนี้ยังไม่มีการลงนามในสัญญาแตอ่ย่างใด 

2. งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  ส่วนที่บริษทัเข้าประมูลมีงาน Substation และงานสายสง่ 230kV 
– 500kV โดยในแต่ละปีจะมีงานประมูลออกมาโดยเฉลี่ย 10,000 ล้านบาท ซึ่งบรษิัทได้เข้าประมูลงานอย่าง 
ต่อเนื่อง 

3. งานการไฟฟ้านครหลวง บริษทัมีการประมูลงานระบบไฟฟา้ใต้ดิน ซึ่งบริษัทได้งานมาแล้วในส่วนโครงการรถไฟฟา้
สายสีม่วง ซึ่งบริษัททำสัญญา Consortium กับ Partner โดยจะเป็นรายได้ของบรษิทั จำนวน 250 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่งมีการส่งมอบพื้นที ่

4. งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมงีาน Substation และงานระบบสายส่ง เฉลี่ยปลีะ 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกค้า
หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง 

5. งานไฟฟ้าใต้ดนิ มีหลายรูปแบบ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะมีการประกวดราคารูปแบบของงาน 
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทนุ 100% ในส่วนนีโ้ครงการที่บริษทัดำเนินการแล้วเสร็จ คืองานโคราช Lot 1 กับ 

Lot 3 รวมทั้ง 2 โครงการประมาณ 400 ล้านบาท  
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทนุ  50% และส่วนท้องถิน่ร่วมลงทุนด้านงานโยธา 50% โดยมอบหมายให้การไฟฟ้า

สว่นภูมิภาคเปน็ผู้ออกประกวดราคา กรณีนี้เป็นกรณีที่สว่นท้องถิ่นมีความต้องการที่จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เร่งรัดดำเนินการไฟฟา้ใต้ดินในเมือง ซึ่งบริษัทเคยได้งานที่จังหวดัลำปาง และดำเนินการแล้วเสร็จ  

3) โครงการไฟฟ้าใต้ดนิเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด บริษัทเคยได้งานที่จังหวัดสระแก้ว 
 

ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทเตรียมการเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ เช่น Computer Base , Smart Grid, Micro Grid, 
Energy Storage , EV รวมถึง Smart City ซึ่งมีหลายสาขาที่บริษทัสนใจ เชน่ Smart Energy ประกอบด้วย 
Infrastructure ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินและระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบ Renewable Energy ประกอบเข้ากับเร่ือง 
Energy Management 

ในส่วนของ EV บริษัทได้จัด Working Team เข้าไปดำเนินการศึกษาเพื่อจะติดตั้งเก่ียวกับ EV อย่างไรก็ตาม
ระบบในปัจจบุันยังไม่เอ้ืออำนวย การ Charge ซึ่งใช้เวลานาน ระบบจำหนา่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟา้
นครหลวงที่จะมารองรับอาจไม่เพียงพอ ระบบสายส่ง 115kV กับระบบจำหนา่ย 22kV จะเปลี่ยนเปน็ระบบจำหน่าย 
115kV เพือ่เป็นระบบไฟฟ้าจา่ยให้กับ Charging Station ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต 

ธุรกิจใหมท่ี่จะนำมาสร้างรายไดใ้ห้กับบริษัทย่อยของบริษัท (บรษิัท เดม็โก้ เพาเวอร ์จำกัด (“DP”) ) คือ ระบบ
จอดรถไฟฟ้าอัตโนมัต ิ (Automatic Parking System) พืน้ทีใ่นประเทศไทยหลายแห่ง ม ี Pain Point คือที่จอดรถมี
จำกัด ซึ่งสามารถใช้ระบบนีไ้ด้  

บริษัทมี Partner ในการดำเนินการเรื่อง Automatic Parking System โดยในเบื้องต้น DP จะ Supply เสา
โครงเหล็กซึ่งเป็นโครงสร้าง ในส่วนต่อไปจะผลิตในส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นฐานรองเป็นเหล็กค่อนข้างมี
คุณภาพสูง บริษัทจะมีการเข้าไปศึกษาดูงานกับ Partner ที่ต่างประเทศในเดือนหน้าเพื่อเจรจาให้ได้งานเพิ่มเติม  

บริษัทได้เข้าไปดำเนินการในธุรกิจ MEIT ประมาณ 2 - 3 ปี ได้แก่การวางสาย Optic Fiber  ให้กับกลุ่มบริษัท 
ปโิตรเคม ีการสร้างถังเกบ็น้ำมันให้กับกลุ่มปิโตรเคมี ขณะนี้มี 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการตั้งอยู่ที่ 
อำเภอลำลูกกา การดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ และมีโครงการต่อเนื่อง ขณะเดยีวกันมีการสร้างสถานีสูบน้ำที่บริเวณ 
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อ่างเก็บน้ำบางพระซึ่งใกล้แล้วเสร็จ ความคืบหนา้โครงการเกือบ 100% ซึง่เหล่านี้คือธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท 
ต่อไปในอนาคต 

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
 

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าเนื่องจากได้ดำเนินการประชุม
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ 
ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 73 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และรับมอบฉันทะ 59 ราย 
รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 253,204,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6692 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเรียน
เชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม  

 

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์  โดย
กรรมการและผู้บริหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้น  และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 16.12 น. 

 
 

ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 
                 (นางประพีร์  ปุย้พันธวงศ์) 
 
 

ลงชื่อ     อรวรรณ  ศิริวงศ์ ผู้บันทึกการประชุม 
  (นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์) 
      เลขานุการบริษัท 


