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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี  12000 โทรศพัท 02-9595811 โทรสาร 02-9595816 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษทัฯ  ประจําป  2559 

เรียน ผูถือหุน บรษิทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

 2. รายงานประจําป 2558 

 3. รายช่ือและประวัติของกรรมการที่เสนอช่ือใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 4. นิยามกรรมการอิสระ 

 5. ขอบังคับบรษิัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

                6. รายช่ือคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ 

7. แผนที่สถานทีจ่ัดประชุมผูถือหุน 

                8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพ่ือเขาประชุมผูถือหุน  

                                9. แบบฟอรมลงทะเบียน 

 

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดี

ที่ 28 เมษายน 2559   เวลา 14.00 น.  ณ หองเจาพระยาบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรม เจาพระยาปารค  ตั้งอยูเลขที่ 247 ถนน

รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2558 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล  : บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือ

วันที่ 28 เมษายน 2558 และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชยภายในเวลาที่กฏหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไชตของบริษัทแลว  และไดแนบสําเนารายงานการประชุม

มาพรอมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏ ตามส่ิงที่สงมาดวย 1 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 

2558 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

การลงมต ิ :  วาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2558 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ดังรายละเอียดปรากฏ

ในรายงานประจําป 2558  ตามส่ิงที่สงมาดวย 2  

 
ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 

2558 
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การลงมต ิ :  วาระนี้เปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิและรายงานของผูสอบบัญชี  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2558 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 

54   ซ่ึงกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีแลว และเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ 

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบ

กระแสเงินสด สําหรับปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 

2558 ซ่ึงผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีรายละเอียดปรากฏ

ในรายงานประจําป 2558 ตามส่ิงที่สงมาดวย 2  ซ่ึงสรุปสาระที่สําคัญไดดังนี ้

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 
สินทรัพยรวม                                          (ลานบาท) 6,582.855 6,765.142 
หนี้สินรวม                                              (ลานบาท) 3,624.971 3,635.517 
สวนของผูถือหุน                                    (ลานบาท) 2,957.884 3,129.625 
รายไดรวม                                              (ลานบาท) 5,069.426 5,207.638 
กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ                               (ลานบาท) (473.139) (509.851) 
กําไรตอหุน                                            (ลานบาท) (0.65) (0.70) 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท

ประจําป 2558 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษทัสํานักงานสอบบัญชี ซีแอนดเอ จํากัดแลว เห็นสมควรให

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา 

 
ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

 

การลงมติ  :  วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4. พิจารณาอนุมตังิดจายเงินปนผล 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษทั ขอ 32 

และ 33 กําหนดไววาคณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาจัดสรรกําไรและ

จายเงินปนผล   นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษทัฯ ตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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สําหรับงบการเงินสําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2558 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ 

ปรากฏวาบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานเฉพาะกิจการ จํานวน 460.925 ลานบาท มีกําไรสะสมที่ยังไมได

จัดสรร จํานวน 64.509 ลานบาท  

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 มีมติใหบริษัทฯงดจายเงิน

ปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลัง เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากคาใชจายและประมาณการคาใชจายในการปรับปรุง

ฐานกังหันลม 

 

อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558  เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลประกอบการคร่ึงปแรก ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ใหกับหุนสามัญที่

ชําระแลว จํานวน 730,211,366 หุน ในอัตราหุนละ 12.50 สตางค เปนเงินทั้งส้ิน 91,276,423.27 บาท เม่ือวันที่ 10 กันยายน 

2558   เนื่องจากบริษัท มีกําไรจากผลประกอบการคร่ึงปแรก คิดเปนอัตราจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ รอยละ 103.48 ซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

 

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้ 

รายการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2H’2558 1H’2558 ป 2557 ป 2556 ป 2555 

1. กําไรสุทธิ เฉพาะกิจการ (ลานบาท)  88.21 324.84 191.30 372.76 

2. จํานวนหุน (ลานหุน) 730.21 730.21 730.33 692.70 629.07 

3. เงินปนผลจายตอหุน(บาท/หุน) งดจาย 0.125 0.26 0.15 0.35 

4. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน(ลานบาท) 0.00 91.28 185.20 103.92 201.11 

5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ(รอยละ) NA 103.48 57.01 54.32 53.95 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการงดจายเงินปนผล

ของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 
 

การลงมต ิ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี  5. พิจารณาอนุมตัิแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบงัคบั

ของบรษิัทฯ ขอ 19 กําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครัง้ กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง

ที่สุดกับสวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน

ผูออกจากตําแหนงและกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ” 

 

กรรมการที่จะพนจากตําแหนง  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2559 ของบริษทัฯ มี 4 คนไดแก 
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1. นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการ 

2  นายพงษศักดิ์  ศิรคิปุต  กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร, กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ    กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ  

4. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล  ซ่ึงไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดรวมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สมควร

ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งดานคุณสมบัติที่สอดคลองตามขอกําหนด

และกฏหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนคุณวุฒิ  ความรู

ความสามารถประสบการณ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา อันจะชวย

เสริมสรางความเขมแข็งของกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท อันจะเปนผลประโยชน

สูงสุดตอผูถือหุน เห็นสมควรนําเสนอรายช่ือบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 29 

กุมภาพันธ 2559 เพ่ือพิจารณาเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัท แทน

กรรมการที่ออกตามวาระ ดังตอไปนี้ 

1) นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการ 

2 ) นายพงษศักดิ์  ศิริคปุต  กรรมการ 

3.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ    กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ 

4.) นางสุทธารักษ  ปญญา  กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ 

  โดยรายละเอียดประวัติของบคุคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

 

บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ  

ในเร่ืองการถือหุนของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของกับกรรมการรายนั้นๆ 

ดวย   ทั้งนี้ผูไดรับเสนอช่ือลําดับที่ 3) และ 4 ) มีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดรวมกันพิจารณา

เห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนฯ วากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัตคิรบถวน เหน็วาที่

ประชุมสามัญผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เปนกรรมการของบริษทั ดงันี ้

1) นางประพีร   ปุยพันธวงศ  ประธานกรรมการ 

2 ) นายพงษศักดิ์  ศิริคปุต  กรรมการ 

3.) นายไมตรี  ลักษณโกเศศ    กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ 

4.) นางสุทธารักษ  ปญญา  กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ 

   

การลงมติ  : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน บริษัทจะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา “การจาย

คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซ่ึงประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม” และตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 29 กําหนดใหคณะกรรมการมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนอ่ืนๆตามขอบังคับหรือตามที่ที่

ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล ไดพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยูใน

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกันตามขนาดรายได  กําไรสุทธิของบริษัท โดยคาตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจ

ใหกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปรงใสสราง

ความม่ันใจแกผูถือหุน จึงเห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการชุดยอย สําหรับป 2559 เทากับป 2558 จํานวนเงิน 6,112,000 บาท  

ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย 

          คณะกรรมการ เงินคาตอบแทน 

ป 2559 ปที่เสนอ 

เงินคาตอบแทน 

ป 2558 

คณะกรรมการบริษทั 3,036,000 3,036,000 

คณะกรรมการชุดยอย   

       คณะกรรมการบริหาร 1,152,000 1,152,000 

       คณะกรรมการตรวจสอบ 910,000 1,164,000 

       คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

       คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

360,000 

654,000 

360,000 

400,000 

รวม 6,112,000 6,112,000 

นอกจากนี้คณะกรรมการอาจไดรับสิทธิสวัสดิการอ่ืนๆ ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท 

 

โดยรายละเอียดคาตอบแทนสําหรับป 2559 จํานวน 6,112,000 บาท แบงเปนดังนี้ 

(1)  คาตอบแทนกรรมการบริษัท  :  ใหคงคาตอบแทนกรรมการไวในอัตราคงเดิมเทากับป 2558 ดังนี้ 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปท่ีเสนอ) ป 2558 

คาตอบแทนรายเดือน บาท/คน/เดือน บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการ 55,000 55,000 

กรรมการ 22,000 22,000 

คาเบี้ยประชุม ไมม ี ไมม ี

 

(2)  คาตอบแทนกรรมการชุดยอย  :  ใหคงคาตอบแทนรายเดือนไวในอัตราคงเดิมเทากับป 2558 สําหรับ

กรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยมากกวาหนึ่งคณะ ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามคาตอบแทนคณะที่สูง

กวาเพียงคณะเดียว แตใหไดรับคาเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง เฉพาะคร้ังที่มาประชุม 2,500 บาท / คร้ัง คาตอบแทนกรรมการ

ชุดยอย เปนดังนี ้



  7/56  

 

โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป และจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปน

อยางอ่ืน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการโดย

คํานึงถึงความเหมาะสมในดานตางๆ ครบถวนแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

คณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2559 ภายในวงเงินไมเกิน 6,112,000 บาท ซ่ึงเทากับป 2558 

 

การลงมต ิ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดจํานวนเงินคา

สอบบัญชีประจําป  2559 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 33 กําหนดวาใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป  

2559 โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความสามารถในการใหบริการ การใหคําปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

บังคับใชในปจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินไดทันเวลา เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสํานักงานสอบ

บัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ  โดยเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  ดังนี้ 
 
 

รายช่ือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปท่ีสอบบญัชีใหบริษัทฯ 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  4687 5 ป (2553-2556,2558) 

2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล 5131 1  ป (2557) 

 โดยผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ 
ประจําป 2559 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปท่ีเสนอ) ป 2558 

คาตอบแทนรายเดือน บาท/คน/เดือน บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการบริหาร 32,000 32,000 

กรรมการบริหาร 32,000 32,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 28,000 

กรรมการตรวจสอบ 23,000 23,000 

ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภบิาล 25,000 25,000 

กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษทัภิบาล 20,000 20,000 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 25,000 25,000 

กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 20,000 20,000 
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สําหรับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน คือบริษัท เด็มโก อินดัสตรี จํากัด 

บริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด  บริษัทไทคอน เด็มโก เพาเวอร 6 จํากัด บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 11 จํากัด บริษัท เด็ม

โก เพาเวอร 15 จํากัด  บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จํากัด บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จํากัด บริษัท ซินแกส มหาสารคาม จํากัด 

บริษัท ซินแกส ลพบุรี จํากัด บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จํากัด เปนผูสอบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบ

บัญชีของบริษัท 

 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย บริษัทรวม และ

กิจการที่ควบคุมรวมกัน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติหนาที่อยางอิสระแตอยางใด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน

บริษัทประจําป 2559  เปนเงินจํานวน  1,550,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 100,000 บาท ขอมูลคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ 2 ป

ที่ผานมา เปนดังนี้ 

 

รายการ 
จํานวนเงิน 

ป 2559(ปท่ีเสนอ) ป 2558 ป 2557 

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 800,000 760,000 700,000 

คาสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 750,000 690,000 600,000 

รวม 1,550,000 1,450,000 1,300,000 

คาสอบบัญชีดังกลาวไดรวมคาจัดทํางบการเงินภาษาอังกฤษดวยแลว 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษทัฯ ขอ 

33 ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบรษิัทฯ ทกุป ซ่ึงไดผานการ

พิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอยางรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุน มีมตอินุมัติใหแตงตั้ง 

1. น.ส.จินตนา  มหาวนิช  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687     

 2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131  

แหงบริษัทสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ  จํากัด ตามรายช่ือขางตนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 

โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,550,000 บาท  

 

การลงมต ิ: วาระนี้จะตองผานมตอินุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

ระเบียบวาระท่ี 8.  พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย 

 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  30 พฤษภาคม 

2556 ไดอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 629,035,926 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 946, 285 ,100 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน317,492,174  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
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1 บาท  จัดสรรใหแก (1) ผูถือหุนเดิมของบริษทัตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จํานวน 

  125,807,186 หุน  (2)  เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 5  

(DEMCO - W5)  จํานวน 78,629,492  หุน  (3) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญของ

บริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO – W6)   จํานวน 78,629,579 หุน  (4) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือ

หุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานคร้ังที่ 3 (ESOP 3)  จํานวน  28,000,000 หุน และ(5) เพ่ือรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งที่  2 (ESOP 

2) สวนที่เหลือจากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556  จํานวน  6,425,917  หุน 

 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 บริษทัมีหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ยังไมไดจําหนาย  เปนดังนี ้

การจัดสรรหุนสามัญ จํานวนหุนที่ออก

รองรับการจดัสรร 

หุนคงเหลือ 

 ณ 5 ก.พ. 59 

วันครบกําหนด 

1. หุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม(RO) 125,807,186 64,921,529 30 มิถุนายน 2556 

2. จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิ DEMCO-W5 

78,629,492 41,712,468 5 กุมภาพันธ 2558 

3. จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิ DEMCO-W6 

78,629,579 78,617,459 5 กุมภาพันธ 2559 

4. จัดสรรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 

3 (ESOP3) 

28,000,000 27,417,793 5 กรกฎาคม 2559 

5. จัดสรรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 

2 (ESOP2) 

6,425,917 3,514,600 9 สิงหาคม 2556 

รวม 317,492,174 216,183,849  

  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  ไดมีมติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียน

โดยตัดหุนสามัญที่ ยังไมไดจําหนายจากหุนที่เหลือจากการจัดสรรรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 จํานวน

41,712,468 หุน DEMCO-W6  จํานวน 78,617,459 หุน และESOP2  จํานวน 3,514,600 หุนรวมทั้งส้ินจํานวน 123,844,527 

หุน เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุการใชสิทธิ   

โดยยังคงหุนที่เหลือจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิม  (RO)  จํานวน 64,921,529 หุน  ซ่ึงตามมติที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ใหแก

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงไม เปนบุคคลที่ เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามนิยามที่ กําหนดไวประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว จะไมต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผู

ถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (RO) ตามที่กําหนด และจะไมต่ํากวารอยละ 90 ของ

ราคาตลาด   และหุนที่จัดสรรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน คร้ังที่ 3 (ESOP3)  จํานวน 27,417,793 หุน เนื่องจาก

ใบสําคัญแสดงสิทธิยังไมหมดอายุ   

 ดังนี้จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 123,844,527 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 946,528,100 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 822,683,573 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมได

ออกจําหนายของบริษัท จํานวน  123,844,527 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน และให

นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจํานวน 123,844,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 946,528,100 บาท เปนทนุจดทะเบียนจํานวน 822,683,573 

บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบรษิัท จํานวน  123,844,527 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

การลงมต ิ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุัติแกไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหสนธขิองบรษิัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกบัการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษิัท 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที่ 

8 ขางตน บริษัทตองการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัท โดยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 โดยใชขอความตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ

จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือให

เปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

 

 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 822,683,573  บาท   (แปดรอยย่ีสิบสองลานหกแสนแปดหม่ืน

สามพันหารอยเจ็ดสิบสามบาท) 

 แบงออกเปน : 822,683,573 หุน   (แปดรอยย่ีสิบสองลานหกแสนแปดหม่ืน

สามพันหารอยเจ็ดสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ : 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ : 822,683,573 หุน   (แปดรอยย่ีสิบสองลานหกแสนแปดหม่ืน

สามพันหารอยเจ็ดสิบสามหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ : 0 หุน -ไมมี-” 

 

จึงขอเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4. เพ่ือให

สอดคลองกับการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง

มิไดนําออกจําหนายของบริษัท ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

การลงมต ิ   มติในวาระนีจ้ะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 10. เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

 

บริษัทขอเรียนวาที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือ

หุน ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที ่16  มีนาคม 2559  

 

จึงเรียนเชิญผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 

บริษัทจะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเขารวมประชุม ตั้งแตเวลา 12.00 น.เปนตนไป และเพ่ือใหการ

ลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนสะดวกและรวดเร็วโปรดนําเอกสารตามส่ิงที่สงมาดวย 9 มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวัน

ประชุม  ถาหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงมีประวัติตาม  ส่ิงที่สงมาดวย 6  หรือบุคคล

อ่ืนมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบ

ฉันทะที่แนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตาม  ส่ิงที่สงมาดวย 8  มาที่บริษัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตําบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2559 หรือนํา

หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบดังกลาว มอบตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม 

กอนเวลาผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 
 
บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ฉบับนี้ พรอมส่ิงที่สงมาดวยและแบบฟอรม

หนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ หรือหากทานผูถือหุน

ทานใดตองการจะติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน สามารถติดตอไดที่คุณไพฑูรย กําชัย 

หรือคุณวรรณฤดี สุวพันธ โทรศัพทหมายเลข 02-9595811 ตอ2116 และ 2250  

 

จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 

 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

                          
                        นางประพีร  ปุยพันธวงศ  

     ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demco.co.th/
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2558 

     ของ 

                                                                บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 28  เมษายน  2558 เวลา 14.00 น. ณ เจาพระยาบอลรูม  ช้ัน 2 โรงแรม เจาพระยาปารค 

เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยมีนางประพีร  ปุยพันธวงศ   ประธานกรรมการ  เปน

ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม  และมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุม  โดยเลขานุการฯ  ไดแถลงวา

มีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง จํานวน 265 ราย และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุม จํานวน 348 ราย รวมเปน 613  

ราย นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 311,112,883  หุน คิดเปนรอยละ  42.5988  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

730,332,568 หุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว กอนการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ 

เลขานุการฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการและ ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม   

1. นายวิทยา           คชรักษ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสงวน   ตังเดชะหริัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวภาษิตา   กิจยโภค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายเสริมศักดิ์     จารุมนัส            กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา  

                                                             คาตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

6.      นายนริศ           ศรีนวล                กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                              ความเส่ียงองคกร 

7.    นายพงษศักดิ์    ศิริคุปต  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

                                                       ผูจัดการ 

8.    นายสุวัฒน    จรดล กรรมการ  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

9.    นายไพฑูรย    กําชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

                                                             สายงานการเงินบัญชี และเลขานกุารบริษัทฯ 

 

นอกจากนี้มีผูเขารวมประชุมเพ่ิมเติม ดังนี ้

1. คุณสุรกิจ  ฉมามหัทธนา     อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย 

                2.นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล      ที่ปรึกษากฎหมาย 

3. นางสาวจินตนา     มหาวนิช          ผูสอบบัญชี จากบริษัทสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ 

 หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ  ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ผู

ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผู

ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซ่ึงใช

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) สําหรับผูมอบฉันทะซ่ึงใชหนงัสือมอบฉันทะทีผู่ถือหุนไดลงมติไวแลว บริษัทจะนบัคะแนนเสียงในแตละ

วาระตามการลงมติของผูถือหุน  

(3) สําหรับการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะซ่ึงผูถือหุนไมไดแสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับ

คะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะในที่ประชุม  

(4) หลังจากลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯจะขานจํานวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะ

แสดงผลทางจอภาพ   

(5) ในขณะประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไมอยูในหองประชุม ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ

ฉันทะย่ืนบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพ่ือใหบริษัทนํามาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหวางการ

ประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นขอใหยกมือหลังจากที่

ประธานฯอนุญาตแลวใหแจงช่ือ-นามสกุล ระบุวามีสถานะเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเพ่ือบริษัท

จะไดบันทึกในรายงานการประชุมไดอยางถูกตอง  

           สําหรับการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนของผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แลวนํามา

หักออกจากจํานวนเสียงที่เขาประชุมและจะบันทึกผลลัพธเปนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ  ยกเวน

วาระที่  5  การแตงตั้งกรรมการจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทุกคน 

 

 หลังจากช้ีแจงวิธีการลงคะแนนแลวเสร็จจึงเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถาม เม่ือไมมีผูซักถาม เลขานุการบริษัท  

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2557 ซึง่ประชุมเมือ่วันท่ี  28 เมษายน 2557 

    

     เลขานุการบรษิัทฯ แจงใหทีป่ระชุมทราบวาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ไดจัดขึน้ในวันที่ 28 

เมษายน 2557   บริษทัฯไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 14 วัน พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไชตของบรษิัทแลวรวมถึงไดแนบสําเนารายงานการ

ประชุมมาพรอมกับหนงัสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏ ตามส่ิงที่สงมาดวย 1   ดังนัน้จงึขอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาและ

ซักถาม 

 - ไมมีผูถือหุนซักถาม- 

  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม เลขานุการบริษทัฯ จงึขอใหทีป่ระชุมลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรบัการรับรองดวย

คะแนนเสียงขางมากของทีป่ระชุม 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ วันที่  28  เมษายน 

2557  ดวยคะแนนเสียง  

เห็นดวย 312,443,226 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
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วาระท่ี 2. รับทราบผลการดําเนนิงานป 2557  

 

                เลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบวา  ในป 2557 เศรษฐกิจประเทศไทยอยู

ในสภาวะชะลอตัวจากความไมแนนอนทางดานการเมืองสงผลใหผูประกอบการแตละรายตองมีการปรับตัว  สําหรับงาน

ดานวิศวกรรมไฟฟาในชวงคร่ึงแรกของปเกิดภาวะชะลอตัวของงานที่เปดประมูลเนื่องจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจตอง

ทบทวนและตรวจสอบโครงการที่มีมูลคาเกิน 100 ลานบาทตามนโยบายของภาครัฐ สวนงานดานโรงไฟฟาพลังงาน

ทดแทนก็อยูในชวงปรับเปล่ียนวิธีการรับซ้ือไฟฟาจากระบบ adder มาเปน feed in tariff  ภาวะดังกลาวสงผลใหรายได

รวมของบริษัทในป 2557 ลดลงเล็กนอย โดยป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,920.08 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.33  เม่ือ

เปรียบเทียบกับ ป 2556  อยางไรก็ตาม ในสวนของกําไรสุทธิกลับปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.96 จากจํานวน 354.37 ลาน

บาท ในป 2556 เปน 361.33 ลานบาทในป 2557 ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับเพ่ิมขึ้นของสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมหวยบง 2 และ 3  สําหรับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท เปนดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน : งบการเงินรวม 

รายการ หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 

รายไดจากงานขาย ลานบาท 953.18 219.72  466.16 

รายไดจากงานบริการ ลานบาท 4,986.41 5,267.72       4,389.47 

รายไดอ่ืนๆ ลานบาท 70.38 61.60 64.45 

รายไดรวม ลานบาท 6,009.98 5,549.04 4,920.08 

กําไรสุทธิ ลานบาท 407.69 354.37 361.33 

อัตรากําไรสุทธิ  % 6.78 6.39 7.34 

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.77 0.55 0.52 

 

ธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก ในป 2557 มียอดรวมเพ่ิมขึน้จาก 219 ลานบาท เปน 466 ลานบาท เนื่องจากในป 2557 

บริษทัมีรายไดจากการผลิตเสา 3 จี ใหกับผูประกอบการโทรศัพทมือถือ ซ่ึงในป 2557 ผูประกอบการโทรศัพทมือถือ ทั้ง 

AIS , True และ Dtac ลวนแลวแตยังลงทุนขยายโครงขายโทรศัพทมือถือระบบ  3G - 2.1 GHz อยางตอเนื่อง ซ่ึงนอกจาก

เพ่ือรองรับการเปล่ียนการใชโทรศัพทมือถือจากระบบ 2G มาสูระบบ 3G  แลว ยังเปนการเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณและเพ่ิม

ขอบเขตการใหบริการเปนระบบ 4 G ทั้งนี้เพ่ือเปนการจูงใจใหเกิดการยายเครือขาย  

 

 ธุรกิจงานบริการ ไดแกงานรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ งาน

ระบบไฟฟาและเคร่ืองกล  ในป 2557 มีรายไดลดลงจาก 5,267 ลานบาท เปน 4,389  ลานบาท  เปนผลมาจาก ป 2557 

เศรษฐกิจประเทศไทยอยูในสภาวะชะลอตัวจากความไมแนนอนทางดานการเมือง  สําหรับงานดานวิศวกรรมไฟฟาในชวง

ครึ่งแรกของปเกิดภาวะชะลอตัวของงานที่เปดประมูลเนื่องจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจตองทบทวนและตรวจสอบโครงการที่

มีมูลคาเกิน 100 ลานบาทตามนโยบายของภาครัฐ สวนงานดานโรงไฟฟาพลังงานทดแทนก็อยูในชวงปรับเปล่ียนวิธีการรับ

ซ้ือไฟฟาจากระบบ adder มาเปน feed in tariff  ทําใหการลงทุนดานนี้ชะลอตัวเพ่ือรอความชัดเจน 

 

ธุรกิจดานการลงทุน  ในป 2555 - 2557  บริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย  ณ. วันที่ 

30 ธ.ค. 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
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Wind farm :  
 15%  in 180 mw. Wind farm (operated 2012 – 2013) =  27 mw 

 

 10%  in 60 mw. Wind farm (under construction, COD 2016) =  6 mw 
 

 4%  in 930 mw. Wind farm (180 mw. Operated , 480  mw. COD   
                         2016 -2018, 270 mw. Under developing)            =   30 mw                                                                                                               

Solar farm :  
 100%  in 1 mw. Solar rooftop (COD 2014)          =   1.0 mw. 

 

 45.7% in 3 mw. Solar farm (COD 2014)          =   1.3 mw. 
 

 49-51%  in 1.4 mw. Solar rooftop (COD 2015)          =   0.7 mw. 

 

โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม 

- บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 25 ในบรษิัท อีโอลัส ซ่ึง เปน  holding company ที่ถือหุนรอยละ 60 ใน 

                       โครงการพลังงานลม หวยบง 2 และ หวยบง 3  กําลังการผลิตรวม 180 เมกกะวัตต  โดยโครงการดังกลาว

เร่ิมขายไฟฟาแลว ตั้งแต ป 2555  - 2556 

- บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 10  ใน บรษิัท ซัสเทนเอเบิ้ลเอนเนอรย่ีสฯ ดาํเนินธุรกิจโครงการพลังงานลมเขาคอ 

กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต อยูระหวางกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2559 

- ถือหุนรอยละ 4  ใน บริษทั วินดเอ็นเนอรย่ีส โฮลดิ้ง ซ่ึงเปนผูพัฒนาโครงการพลังงานลมรวม 12 โครงการ 

กําลังการ ผลิตรวม 930 เมกะวัตต      

              ทั้งนี้การลงทุนในโครงการพลังงานลมขางตน คิดเปนกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน รวม ประมาณ 63 เมกะ

วัตต โดยในป 2557 บรษิทัไดรับผลตอบแทนเงินปนผลจาก อีโอลัส เปนเงนิรวม 166.72 ลานบาท 

โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

- บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 100 ในโครงการโซลารูฟทอป กอสรางบนหลังคาโรงงาน เด็มโกพาวเวอร ที่ จ. 

ลพบุรี กําลังการผลิต 1 เมกะวัตต เร่ิมผลิตไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา ปลายป 2557 

- บริษทัฯ ถือหุน รอยละ 45.7 ในโครงการโซลาฟารม ที่ จ. อุดรธานี และ จ. หนองคาย จํานวน 3 ฟารม ๆ  1 

เมกะวัตต เร่ิมผลิตไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟาปลายป 2557 

- บริษทัฯ ถือหุนประมาณรอยละ 50 ในโครงการโซลารูฟทอป รวม 5 โครงการ กําลังการผลิตรวมประมาณ 

1.4  เมกะวัตต ทั้ง 5 โครงการทะยอยจําหนายไฟฟาในระหวางเดือน มี.ค. – เม.ย. 2558 

ทั้งนี้การลงทนุ ในโครงการพลังงานแสงอาทิตยทั้ง 9 โครงการ คดิเปนกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน รวม 

3  เมกะวัตต 

 

 เม่ือเลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงผลการดําเนินงานแลวเสร็จ จึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการชุดยอยรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในรอบป 2557  โดยเร่ิมจากคุณวิทยา  คชรักษ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คุณวิทยา คชรักษ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดังนี ้

ในรอบป  2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม  9  ครั้ง  โดยมีการประชุมหารือรวมกับผูบริหาร 

ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ไดรายงานผลการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป  2557  ของบริษัทฯ  และบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชี

และผูบริหารของบริษัทฯมีหนาที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินใหมีความถูกตองเช่ือถือได  ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน   รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  

ใหม่ันใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทถูกตองเช่ือถือได เพ่ือเปนประโยชนตอผูลงทุนและผูใชงบการเงิน 

ทั้งนี้ระหวางการสอบทานและการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไมมีการรายงานวาพบการทุจริตหรือการฝาฝนกฏหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 2.  อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในที่รายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ   รวมถึงการสอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจวา

บริษัทฯ มีการจัดการความเส่ียงและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัท กลาวโดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาไมพบขอบกพรองใดๆที่ เปนสาระสําคัญ นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบการเพ่ิมอัตรากําลังของบุคลากรในสํานักงานตรวจสอบในป 2558 ตามแผนอัตรากําลัง

ของสํานักงานตรวจสอบเพ่ือรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่มากขึ้น 

3.  สอบทานการเขาทํารายการและการเปดเผยขอมูลทีเ่ก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนของป 2557  เพ่ือใหแนใจวา การทํารายการที่เก่ียวโยงมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท และผูถือหุน ซ่ึงบริษัทไดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  สอดคลองตามหลักเกณฑที่ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทโดย

คํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความสามารถในการใหบริการ การใหคําปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช

ในปจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินไดทันเวลา 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งใหนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 

หรือนางสาว จินตนา  มหาวนิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 แหงบริษัทสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปน

ผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 1,450,000 บาท ใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบ

บัญชีสําหรับป 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระและโปรงใส ภายใตขอบเขต 

หนาที่ และความรับผิดชอบ ในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  อยางเปนอิสระในการแสดงความเห็น

และขอเสนอแนะในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียม สอดคลองกับ

ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี  

 

คุณนริศ  ศรีนวล  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร ในรอบป 2557  ดังนี้ 
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บริษัทฯไดกําหนดใหการบริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียง 5 ดาน ไดแกดานกลยุทธ ดานการตลาด ดาน

การเงิน ดานการผลิตและบริการและดานการบริหารองคกร รวม 12 ความเส่ียง โดยแตงตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ชุด 

ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ ซ่ึงมีคุณพงษศักดิ์ กรรมการผูจัดการเปนประธาน มีรองกรรมการ

ผูจัดการและพนักงานระดับผูจัดการฝายเปนกรรมการ และ 2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองคกร ซ่ึงมีตนเอง

เปนประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอีก 5 ทานเปนกรรมการ 

         การจัดลําดับความเส่ียงไดจากการประเมินความสัมพันธระหวางโอกาสที่ความเส่ียงจะเกิดกับผลกระทบหาก

ความเส่ียงนั้นเกิดขึ้นจริง  ความเส่ียงที่มีระดับความรุนแรงสูงจะถูกนํามาบริหารจัดการเปนแผนบริหารความเส่ียงระดับ

องคกร  สวนความเส่ียงระดับรุนแรงปานกลางจะบริหารจัดการในแผนบริหารความเส่ียงระดับจัดการ 

 

คุณเสริมศักดิ์  จารุมนัส  ประธานคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทัภิบาล รายงานการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการฯ ในรอบป 2557 ดังนี ้

ในป  2557 นั้นถือเปนปแหงการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้ ง

คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) เพ่ิม 2 ชุด คือ  

1)  คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล  รับผิดชอบงานงานดานการสรรหา กําหนดคาตอบแทน 

กรรมการและผูบริหารระดับสูง ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกําหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานดานกําการดูแล

กิจการ และการสงเสริมการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน   

2)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร   เพ่ือชวยศึกษา กล่ันกรองงานดานบริหาร และกําหนดนโยบาย

บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  

 ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และ

มาตรฐานสูงย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล กับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใชรูปแบบประเมินที่ไดรับการปรับปรุงของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2 

ครั้ง  ผลการประเมินอยูในระดับดี และดีมาก 

2. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 

เปรียบเทียบกับเปาหมาย และหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ตั้งไว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ

บุคคลดังกลาว 

3. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งในดาน

ความรู ความสามารถ ประสบการณ  

4. โครงการ Demco HR Change Management มีการพัฒนาปรับปรุง เปล่ียนแปลง แนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงาน

ทุกระดับของบริษัท ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ระบบการจายคาตอบแทน โดยยึดหลักวา ความเช่ือม่ัน

ของพนักงานที่มีตอบริษัทเปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยสงเสริมใหเกิดความทุมเทในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการ

ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเร่ืองของการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน กับปฏิบัติอยางเทาเทียม มี

การประเมินความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงานโดยผานโครงการ IDEMCO   มีการ

กําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนการพัฒนาพนักงานสรางความกาวหนา ความม่ันคงในสายอาชีพ 

โดยโครงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกิจกรรมสรางความผูกพันของพนักงาน และการประกาศเกียรติคุณ

พนักงาน 

5. การตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ (Risk Management Committee) เพ่ือสงเสริมใหพนักงานทุก

หนวยงานมีความรู และทัศนคติที่จะพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงานใหสามารถ
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กําหนดแนวทาง และมาตรการลดผลกระทบของความเส่ียงกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management : BCM) จนกลายเปนวัฒณธรรมองคกร 

6. การเขารวมประกาศนโยบาย และเจตนารมณในเร่ืองการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปช่ันของบริษัทจด

ทะเบียนไทย ตามแนวทางของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทนในการตอตานทุจริต (Collective Action 

Coalition Against Corruption : CAC) ในลําดับที่ 416 

7. ในดานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท  กําหนดใหการกํากับดูแลกิจการเปนหนึ่ง

ในดัชนีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมทั้งมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับการกํากับดูแล

กิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลยึดแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.)กําหนด และตามรายงาน Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies (CGR) 2014   บมจ. เด็มโก  CG Score  อยูในระดับดี (Good) หรือ 3 ดาว 

 

หลังจากประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายงานแลวเสร็จ จึงเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถาม 

 

คุณสุริยพงศ  วัฒนาศักด์ิ  (ผูถือหุน) 

 กลาวช่ืนชมผลงานความกาวหนาของทางบริษัทฯ ที่ดําเนินงานโดยมีผลกําไรมาอยางตอเนื่อง และกลาวขอบคุณ

คุณประพีร ประธานบริษัทฯ ที่ไดใหเกียรติเดินมาทกัทายกับผูถือหุนกอนการประชุม สวนรายละเอียดที่จะสอบถามเพ่ิมเติม  

คือ 

 ประเด็นที่ 1 การนําเสนองบการเงินรวมบนจอภาพ แตกตางจากในรายงานประจําป หนาที่ 21 ซ่ึงเปนงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทําใหเกิดความสับสนในการใชขอมูล และมีประเด็นคําถาม ดงันี้ ในขอที่ 5 รายไดงานพลังงาน

ทดแทน ป 2556 ลดลงจาก 3,591 ลานบาท  คงเหลือ 1,847 ลานบาท ขอคําอธิบายประเด็นนี้ดวย  

 ประเด็นที่ 2 ขอมูลในตารางประมาณบรรทัดที่ 3 -4 จากบรรทัดลางขึ้นไป แสดงสัดสวนรายไดจากงานขาย

เพ่ิมขึ้น  โดยเลขานุการฯ  อธิบายวาเปนการเพ่ิมขึ้นของการจําหนายเสาโครงเหล็ก แตพอไปดูในตารางรายไดจากการ

จําหนายเสาโครงเหล็กในรายงานประจาํป ป 2556 จํานวน 64 ลานบาท ในป 2557 จํานวน 1.27 ลานบาท แสดงตัวเลขลดลง

ซ่ึงขัดแยงกัน แสดงใหเห็นถึงปญหาในการนําเสนอซ่ึงควรเปนตัวเลขเดียวกัน  

 ประด็นที่ 3 ในหนาถัดไป หนาที่ 22 มีบริษัทลูก บริษัทยอย บริษัทรวม ควบคุมรวมกัน 14 บริษัท อยากใหบริษัท

แสดงผลการดําเนินงาน แตละบริษัทวาในรอบปที่ผานมามีกําไร หรือขาดทุนมากนอยเพียงใด 

 ประเด็นที่ 4  เร่ืองของแผนกลยุทธ หรือแผนดําเนินงานในปหนา หรือ 5 ปขางหนา ไมทราบวาจะนําเสนอใน

วาระนี้ดวยหรือไม เนื่องจากเปนความตอเนื่องกัน  

 ประเด็นที่ 5 เก่ียวกับเรื่องการบริหารความเส่ียงองคกรที่นําเสนอ ขอใหทานระบุ ความเส่ียงที่เปนความเส่ียงหลัก 

และแนวทางที่จะบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาว 

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 ประเด็นที่ 1  ขอมูลที่รายงานบนจอภาพเปนการรายงานตัวเลขของ “งบการเงินรวม” ซ่ึงนําตัวเลขของงบเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ รวมกับบริษัทยอย สวนขอมูลที่เปดเผยอยูในรายงานประจําป หนาที่ 21 เปนงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดังนั้นขอมูลที่ปรากฎในจอภาพในสวนของรายได ประเภทตางๆ จะไมตรงกับขอมูลในหนาที่ 21 เพราะเปนงบการเงินที่

ตางกัน 

 ประเด็นที่ 2  ตองขอขอบคุณทานผูถือหุน ประเด็นแรกเร่ืองของรายไดจากโครงการพลังงานทดแทนใน “งบ

การเงินเฉพาะกิจการ”  ที่ลดลง เม่ือเปรียบเทียบระหวางป 2556 และป 2557 เนื่องมาจากในป 2556 บริษัทฯ มีโครงการ

กอสรางโครงการโซลารฟารมอยู 2 โครงการ คือโครงการของโรจน เพาเวอร กําลังการผลิต 24 MW เด็มโกรับงานมูลคา 

2,200 ลานบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการโซลารฟารม 90 MW ของบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิที่ จ. นครสวรรค มูลคา
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โครงการประมาณ 1,400 ลานบาท 2 โครงการ มูลคา 3,600 ลานบาท บริษัทรับรูรายไดทั้ง 2 โครงการในป 2556 ประมาณ 

90% แตสําหรับป 2557 งานโครงการพลังงานทดแทนทีบ่ริษัทเปนผูกอสราง คือ งานโซลารฟารมของพลังงานบริสุทธ์ิที่  จ. 

ลําปาง มูลคาโครงการประมาณ 1,700 ลานบาท เหตุผลที่เรียนในเบื้องตนวางานพลังงานทดแทนเกิดการชะลอตัว  เนื่องจาก

ภาครัฐมีการปรับการรับซ้ือไฟฟาจากระบบแอดเดอร (Adder) เปนระบบอัตรารับซ้ือที่แนนอน (Feet in tariff)  ซ่ึงโครงการ

ที่บริษัทกอสราง ในป 2556 และ 2557 เปนโครงการที่ได แอดเดอรมากอนแลว โครงการใหมในปที่ผานมาไมไดเกิด

เพ่ิมขึ้น และขณะนี้โครงการโซลารฟารมใหม ไมวาจะเปนสวนที่จะกอสรางในหนวยงานราชการ ในสหกรณการเกษตร 

ยังคงขาดความชัดเจนในวิธีการรับซ้ือไฟฟา  อยางไรก็ตามในป 2558  บริษัทฯ มีโอกาสที่จะรับงานโครงการโซลารฟารมที่

ไดรับแอดเดอรแลว จากผูประกอบการ มูลคาประมาณ 1,650 ลานบาท ซ่ึงคุณพงษศักดิ์จะเรียนใหทราบตอไป ประเด็นที่ 2 

คือ รายไดจากการขายตารางบนจอภาพซ่ึงเปนขอมูล “งบการเงินรวม” แสดงตัวเลข 466 ลานบาท เนื่องจาก ป 2557 

อุตสาหกรรมในสวนของผูประกอบการ 3G เติบโต ทําใหบริษัทมีรายไดจากการขายเพ่ิมมากขึ้น โดยรายไดดังกลาวมาจาก

งานผลิตเสาโครงเหล็ก ประกอบกิจการในนามของบริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่เด็มโกถือหุนอยู 100% 

เพราะฉะนั้นรายไดจากการขายเสาโครงเหล็ก จะปรากฎเฉพาะในงบการเงินรวม (เนื่องจากรายไดมาจากบริษัทยอย) 

สวนขอมูลในรายงานประจําป  หนา 21 ซ่ึงเปน “งบเฉพาะกิจการ” บริษัทมีรายไดจากงานขาย 1.27 ลานบาท  มาจากการ

ขายอุปกรณคางสตอกเพียงเล็กนอย ขอเรียนเพ่ิมเติมเร่ืองธุรกิจโรงงานเม่ือ 2 ปที่แลว ที่ประชุมผูถือหุน ไดอนุมัติปรับ

โครงสรางองคกรของเด็มโก เพ่ือแยกธุรกิจใหชัดเจน โดย บมจ.เด็มโก ประกอบธุรกิจดานรับเหมา ดานพลังงาน สวน

บริษัทยอย ดูแล ธุรกิจขาย และธุรกิจโรงงาน โดยที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติโอนกิจการโรงงานไปยัง บริษัท เด็มโก 

เพาเวอร จํากัด ในป 2556  

 คุณสุริยพงศ  วัฒนาศักด์ิ  (ผูถือหุน) 

 การประชุมใหญผูถือหุนเปนเรื่องสําคัญ และที่สําคัญมากก็คือเรื่องการส่ือสารองคกรระหวางผูบริหารกับผูถือหุน 

ฉะนั้น ทําอยางไรก็แลวแตขอใหตารางที่ทานนําเสนอกับขอมูลที่ปรากฎในรายงานประจําป ควรเปนตารางเดียวกัน ฉะนั้น

ขอเสนอแนะวาในปหนาใหนําเสนอรูปแบบที่สอดคลองกันและใหเขาใจงาย 

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 กลาวขอบคุณผูถือหุนและแจงวาในปตอๆไป ในสวนของการเสนอรายงานจะพยายามเสนอใหมีความชัดเจน

มากกวาปนี้ สําหรับเรื่องของแผน 5 ป เนื่องจากวาการรายงานในวาระนี้เปนเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานในชวงที่

ผานมา สวนแผนในอนาคต คุณพงษศักดิ์จะรายงานใหทราบในวาระอ่ืนๆ  

คุณนริศ  ศรีนวล 

 บริษัท มีสัญญากอสรางจํานวนมาก ดังนั้นปญหาที่มีความเส่ียงหลักของบริษัท คือเร่ืองการบริหารสัญญา ซ่ึง 

ปญหาอาจมาจากการออกแบบ มาจากการจัดซ้ือ จัดจาง  ซ่ึงบริษัทก็หาวิธีแกปญหาเหลานี้อยูโดยใช เคร่ืองมือบริหาร

โครงการ ซ่ึงจะสามารถทําใหการบริหารสัญญาในแตละสัญญาแลวเสร็จตามเปาหมายได ทําใหไมตองเสียคาปรับ หรือวา

ทําใหสัญญาแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ทําใหบริษัท มีรายไดตามเปาหมายที่วางไว ในป 2558 นี้เราก็จะไดนํา Microsoft 

Project เขามาใชจัดการในทุกสัญญา และจะดูแลและควบคุมแตละสัญญาใหอยูในกําหนดตามเปาหมายทุกประการ 

 

              เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม  เลขานุการฯ   แจงใหทีป่ระชุมทราบวาวาระนี้เปนวาระแจงเพ่ือทราบไมมีการ

ลงคะแนน จึงขอใหทีป่ระชุมผูถือหุน พิจารณาวาระที่ 3 ตอไป 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรบัทราบรายงาน 
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

เลขานุการบริษัทฯ ช้ืแจงใหที่ประชุมทราบวาเพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

ขอบังคับของบริษัทขอ 54  ซ่ึงกําหนดใหบริษัทตองจดัทาํงบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เพ่ือเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

            บริษัทฯไดนําสง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน 

และงบกระแสเงินสด สําหรับปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหกับทานผูถือหุน ตามรายงานประจําป 2557 ที่ไดสง

ใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว บริษัทใครขอเรียนสรุปขอมูลใหกับทานผูถือหุนทราบดังนี้                  

 

งบกําไรขาดทุนฯ ( งบการเงินรวม ) 

รายการ หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 

รายไดจากงานขาย ลานบาท 953.18 219.72            466.16 

รายไดจากงานบริการ ลานบาท 4,986.41 5,267.72       4,389.47 

รายไดอ่ืนๆ ลานบาท 70.38 61.60 64.45 

รายไดรวม ลานบาท 6,009.98 5,549.04 4,920.08 

กําไรสุทธิ ลานบาท 407.69 354.37 361.33 

อัตรากําไรสุทธิ  % 6.78 6.39 7.34 

กําไรสุทธิตอหุน บาท 0.77 0.55 0.52 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  ( งบการเงินรวม ) 

รายการ หนวย ป 2555 ป 2556 ป 2557 

สินทรัพยรวม ลานบาท 4,460.49 5,879.08 6,240.72 

หนี้สินรวม ลานบาท 2,691.42 2,743.97 2,894.98 

สวนผูถือหุน ลานบาท 1,769.07 3,135.11 3,345.74 

ทุนชําระแลว ลานบาท 553.41 692.83 692.83 

อัตราสวน หนี้สิน : สวนผูถือหุน                                     1.52 : 1              0.87 : 1                  0.87 : 1 

 

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นวา 

                สินทรัพยรวมของบริษทัเพ่ิมขึน้อยางตอเนื่องในระหวางป 2555 – 2557  จาก 4,460 ลานบาท เปน 5,879 ลานบาท 

และ 6,240 ลานบาท หรือคิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบระหวางป 2555 กับป 2557โดยการเพ่ิมขึ้นสวนใหญ 

เกิดจากการลงทุนในบริษทัรวมและบริษทัยอยประมาณ 1,200  ลานบาท  

                สวนหนี้สินรวมของบรษิัทเพ่ิมขึ้นไมมากนัก จากระดบัตวัเลข 2,691 ลานบาทในป 2555 เปน 2,894 ลานบาท ใน

ป 2557 คิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 โดยการเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนภาระหนีจ้ากการดําเนินธุรกิจปกต ิ

                สําหรับสวนของผูถือหุน เพ่ิมขึ้นรอยละ 89 เม่ือเปรียบเทยีบระหวางป 2555 กับป 2557 โดยเปนการเพ่ิมขึ้นมา

จากการรับเงิน  exercice Demco – W4 ในป 2556 การเพ่ิมทุน Right Offering ในป 2556 
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              และ เม่ือพิจารณาฐานะการเงินของบรษิัทในรปูแบบ อัตราสวนหนี้สิน : สวนของผูถือหุน จะเห็นวาอยูในเกณฑ

คอนขางต่ํา โดยอัตราสวนหนี้สิน : สวนของผูถือหุน ณ.ส้ินป 2557 อยูที่  0.87 : 1 

  

                 เม่ือช้ีแจงแลวเสร็จจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

 

คุณสถาพร  โคธีรานุรักษ  (ผูถือหุน) 

 ขอช่ืนชมในผลการดําเนินงาน วาปที่ผานมามีผลประกอบการที่ดี ผมมีคําถามประมาณ 2-3 ประเด็น 

 ประเด็นที่ 1 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11 มีลูกหนี้คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป ในงบเฉพาะ

กิจการประมาณ 49 ลานบาท ป 2557 160 ลานบาท สวนงบการเงินรวมเปนตัวเลข 56 ลานบาท ในป 2556 และ 161 ลาน

บาท ในป 2557 ขอคาํอธิบายในประเด็นดังกลาว 

 นอกจากนี้ในป 2557  ในงบเฉพาะกิจการมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2 ลานบาท งบการเงินรวม 4 ลาน

บาท มีความเพียงพอหรือไม  ตอมาลูกหนี้เช็คคืน เรียนถามวามีกระบวนการในการบริหารจัดการกับลูกหนี้เช็คคืนอยางไร  

 ประเด็นที่ 2  ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหนาที่ 76 กับ 77 บริษัท อีโอลัส เพาเวอร ทําไมสัดสวนการถือหุนที่

ปรากฎ สัดสวนการถือหุนลดลงจาก 26% ในป 2556 คงเหลือ 25%ใน ป 2557 อยากไดคําอธิบายวาเกิดอะไรขึ้น และมีเรื่อง

ความเสียหายจากเสาไฟฟาแรงสูงลม 270 ตน ระยะ 10 กิโลเมตร และที่พูดถึงเร่ืองความเสียหายตางๆ ขอคําอธิบายดวย เพ่ือ

ความชัดเจน และมีเรื่องที่เก่ียวของกับเจาของผลิตภัณฑ contractor ที่เราระงับการจายเงิน คือ บริษัทกลุมอีโอลัสระงับการ

จายเงิน 2,705 ลานบาท ในฐานะผูถือหุนอยากจะทราบวาผลเปนยังไง ตกลงกันดวยดี เสร็จส้ินเรียบรอยแลวหรือยัง รวมทั้ง

คดีความตางๆ ไดดําเนินการเปนยังไงบาง 

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 สวนแรกในสวนของลูกหนี้เฉพาะกิจการที่มีอายุเกิน 12 เดือน และในสวนของหนี้สงสัยจะสูญ และลูกหนี้เช็คคืน 

ในสวนหนี้ของงานกอสราง 160 ลานบาท เปนหนี้ซ่ึงเกิดขึ้นจากผูประกอบการโรงไฟฟา ซ่ึงวาจางใหบริษัทเปนผูกอสราง

โรงไฟฟา ลูกหนี้ในกลุมผูประกอบการโรงไฟฟาจะมีสวนของเงินกูจากธนาคารและในสวนของเงินทุนที่จะชําระหนี้ แตมี

ลูกหนี้รายหนึ่งซ่ึงเปนผูประกอบการในโรงไฟฟาโซลารฟารม บริษัทเขารับงานมูลคาประมาณ 400 ลานบาท มีประเด็นที่

เจาของเปนผูซ้ือแผง ในขณะที่บริษัทเปนผูติดตั้ง ปรากฎวาหลังจากที่ติดตั้งเรียบรอยแลว ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไมเปนไป

ตามการ ที่คํานวณไวตั้งแตตน ในประเด็นนี้ยังเปนกรณีที่ทั้งผูวาจาง ผูผลิตแผง และบริษัทเองในฐานะที่เปนผูติดตั้งระบบ

ยังรวมกันแกไขปญหานี้อยู ลูกหนี้เปนตัวเลขประมาณ 70 ลานบาท  

 สวนที่ 2 จะเปนลูกหนี้โครงการพลังงานทดแทนเชนเดียวกัน และทั้ง 2 สวนนี้เปนลูกหนี้ที่อยูในกลุมของผูลงทุน

ในโครงการ ในมุมของกระแสเงินสดที่จะชําระหนี้ไมไดเปนประเด็นที่จะไมมีกระแสเงินสดที่จะชําระหนี้ แตเปนประเด็น

ที่บริษัทอยูในชวงแกไขปญหาในเร่ืองงาน การแกไขปญหาจะมีทั้งในสวนของตัวผูผลิต และผูรับเหมา และเจาของ

โครงการ ในสวนนี้บริษัทไมตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ไมไดมีการตั้งประมาณการ เพราะตัวเลขเปนตัวเลขที่เราม่ันใจวาจะ

เรียกเก็บเงินไดเม่ือการแกไขปญหาแลวเสร็จ ในกระบวนติดตามหนี้บริษัทก็จะมีการติดตามตามลําดับ มีการทวงถาม มีการ

ย่ืนโนติ๊ส และก็มีการย่ืนฟองรอง ตอมาลูกหนี้เช็คคืน ก็คือในกลุมของลูกคาที่หลังจากมีกระบวนการทวงถามหนี้ มีการ

ประนอมหนี้ โดยการเอาเช็คลวงหนามาชําระหนี้ ส่ิงที่ดําเนินการหลังจากเช็คคืน เราตั้งคาเผื่อ 100% เม่ือมีเช็คคืนและมีการ

ติดตามโดยการฟองรอง 

 คําถามตอมาที่เก่ียวกับเรื่องของหนา 76 เรื่องสัญญาการขายหุนที่บริษัทถืออยูในอีโอลัสใหกับวินดเอ็นเนอรย่ีโฮ

ลดิ้ง ในการลงทุนในอีโอลัส บริษัทฯ ไดขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุนลงทุนในอีโอลัส 27% เปนเงินประมาณ 1,300 ลาน

บาท การลงทุนเกิดขึ้นประมาณป 2554 , 2555 บริษัท มีขอตกลงกับวินดเอ็นเนอรย่ีโฮลดิ้งในสัญญาระหวางผูถือหุนวา

กอนที่โครงการหวยบง 2 และหวยบง 3 จะขายไฟใหกับการไฟฟาฝายผลิต วินดเอ็นเนอรย่ีโฮลดิ้ง มี Option ที่จะซ้ือคืนหุน 
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2% โดยกําหนดราคาหุน 120 ลานบาท ในขณะที่เด็มโกซ้ือหุนลงทุน ราคา 100 ลานบาท ดังนั้นเปนขอตกลงเบื้องตนใน 

สัญญาระหวางผูถือหุน ตั้งแตเริ่มตนของการลงทุน 

 ประเด็นถัดมา เรื่องของหมายเหตุหนา 77 เก่ียวกับเรื่องที่บริษัทฯ มีการกอสรางสายสงแรงสูงระหวางโครงการที่

หวยบงมาถึงจุดรับซ้ือไฟที่สถานีไฟฟาชัยบาดาลระยะทาง 52 กิโลเมตร ในป 2555 บริเวณนั้นไดเกิดพายุ และทําใหเสาของ

สายสงที่บริษัทกอสรางลมทั้งหมด 10 กิโลเมตร บริษัทใชระยะเวลาในการซอมแซมเสาทั้งหมดประมาณ 4 เดือน ตนทุน

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประกันเปนผูจายชดเชย แตอยางไรก็ตามเสาที่ลมชวงหนึ่งทับปมน้ํามันซ่ึงเจาของปมมีการฟองรองบริษัท

ฯ และบริษัทที่เปนเจาของโครงการหวยบง 2 มูลคาที่ฟองขณะนั้น ประมาณ 163 ลานบาท  หากแตคากอสรางจริงที่เสียหาย

คือ ประมาณ 27 ลานบาท สวนที่เหลือคือเรียกรองคาขาดประโยชน หลังจากมีการฟองไดเขาสูกระบวนการไกลเกล่ีย ศาล

ไดกําหนดมูลคาความเสียหายเหลือ 11 ลานบาท ใน 11 ลานบาทศาลช้ันตนไดพิจารณาใหเด็มโกจาย 7 ลานบาท ซ่ึงทาง

ผูเสียหายไดย่ืนอุทรณ  ศาลอุทรณไดตัดสินใหเด็มโกจาย 4.6 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันคดีเขาสูกระบวนการฎีกา แตอยางไรก็

ตามทางผูเสียหายไดถอนฟองในช้ันฎีกา ทางเด็มโกก็ไดจายคาเสียหายตามคําตัดสินของศาลอุทรณ คือเร่ิมตน 4.6 ลานบาท

พรอมดอกเบี้ย 7.5% ระยะเวลาประมาณ 2 ป เด็มโกจายเงินใหทางผูเสียหายรายนี้ประมาณ 5.2 ลานบาท ซ่ึงปจจุบันคดีนี้ก็

ถึงที่สุดแลวก็จายชําระไปเรียบรอยแลว สําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นในป 2555 สวนของอีโอลัสเปนชวงที่โครงการพลังงาน

ลมหวยบงใกลแลวเสร็จ ในการตรวจรับงาน ปรากฎวาอุปกรณของผูจําหนายบางสวนมีปญหา ทําใหใบแจงหนี้ที่ผูจําหนาย

เรียกเก็บเงินประมาณ 2,475 ลานบาท ทางอีโอลัสไดปฏิเสธการจายเงิน ซ่ึงทางผูสอบบัญชีเองไดนํารายละเอียดมาเปดเผย

ใหผูถือหุน และผูใชงบของเด็มโกไดรับทราบ ขณะนี้ผูจําหนายไดเขามาซอมอุปกรณในโครงการและมีการชําระเงิน

เรียบรอยแลว  

 

คุณสถาพร  โคธีรานุรักษ  (ผูถือหุน) 

 ขอเรียนถามเพ่ิมเติมวาคณะกรรมการบริษัทไดประชุมครั้งที่ 2/2557  เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557 เก่ียวกับการรับ

เงินปนผลจากอีโอลัส ไมทราบวาบริษทัไดรับเรียบรอยแลวหรือไมเนื่องจากมีเงื่อนไขของบรษิัทตางๆเขามาเก่ียวของอีก

หลายบริษทั 

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ขณะนั้นอีโอลัสมีมติที่จะจายเงินปนผล หากแต

อีโอลัสจะจายเงินปนผลไดจะตองรอรับเงินปนผลจากเฟรสโคราช และเคอารทูกอน ดังนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงระบุวาทางเฟรสโคราชจะจายเงินปนผล 288 ลานบาท เคอารทูจะจายเงินปนผล 217 ลานบาทใหอีโอลัส และอีโอลัสจะ

จายเงินปนผล 465 ลานบาท ใหกับเด็มโก และผูถือหุน ซ่ึงบริษัทไดรับเงินปนผลจํานวน 116 ลานบาท จากอีโอลัสในชวง

เดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึงคือเงินปนผลที่เกิดจากมติการจายเงินปนผลเม่ือเดือนเมษายน 2557 และชวงไตรมาส 3  บริษัท

ไดรับเงินปนผลงวดที ่2 ของป 2557 จากอีโอลัสอีกประมาณ 50 ลานบาท ทําใหเห็นวาในบรรทัดสุดทายของหนา 77 บริษัท

บันทึกเงินปนผลรับทั้งหมด 166 ลานบาท 

 

              เม่ือไมมีคําถามเพ่ิมเติม จึงขอใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยการลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของที่ประชุม 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557   ดวยคะแนน  ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 314,514,041 เสียง คิดเปนรอยละ 99.999 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 3,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557  และการจายเงินปนผล 

 

เลขานุการบรษิัทช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงนิกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557  และการจายเงินปนผล ดังนี ้

ในวาระนี้ บริษทัดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษทั ขอ 32 

และ 33 ที่กําหนดไววาคณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาจัดสรรกําไรและ

จายเงินปนผล และดําเนนิการตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงกําหนดไววาบริษทั

จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

                   สําหรับงบการเงินส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวาบริษัทฯ มี

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเฉพาะกิจการ ป 2557 จํานวน 324,842,234.15 บาท มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 

715,303,491.10  บาทโดย บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ  

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26  กุมภาพันธ 2558 มีมติเสนอให

บริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557  เปนทุนสํารองฯ จํานวน 16,300,000 บาท บาท คิดเปนรอยละ 5.02 ของกําไรสุทธิ

ประจําป เม่ือรวมกับกําไรสะสมที่จัดสรรไวกอนหนาจํานวน 65,340,676.87 บาท จะเปนกําไรสะสมจัดสรรทั้งส้ิน 

81,640,676.87 บาท คิดเปนรอยละ 8.63 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนจอภาพ 

ดังนี้ 

รายการจัดสรรกําไรตามกฎหมาย จํานวน หนวย 

1. เสนอจัดสรรกําไรเพ่ือสํารองตามกฏหมาย 16,300,000.00              บาท 

2. กําไรสุทธิประจําป 2557 324,842,234.15          บาท 

3. จัดสรรเปนอัตรารอยละ (ของกําไรประจําป) 5.02  

4. กําไรสะสมที่จัดสรรไวกอนหนา 65,340,676.87           บาท 

5. รวมกําไรที่จัดสรรทั้งส้ิน 81,640,676.87            บาท 

6. ทุนจดทะเบียน 946,528,100.00           บาท 

7. จัดสรรเปนอัตรารอยละ  (ของทุนจดทะเบียน) 8.63  

 

            นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.135 บาท จากผลประกอบการคร่ึงปหลัง

ของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20  โดย ใหวันกําหนดรายช่ือผู

ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดย

วิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน 22 พฤษภาคม 2558  

 ทั้งนี้ บริษัทมีหุนสามัญ ชําระแลวจํานวน 730,332,568 หุน หากจายเงินปนผล อัตรา 0.135 บาทตอหุน คิดเปน

จํานวนเงิน 98,594,896.68 บาท เม่ือรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามมติของคณะกรรมการคร้ังที่ 8/2557 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.125 บาทตอหุน จํานวน 692,832,900 หุน คิด

เปนเงิน จํานวน 86,604,112.50 บาท รวมเงินปนผลจายทั้งปจํานวน 185,199,009.18 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปน

ผลรวมรอยละ 57.01 ของกําไรสุทธิประจําป 2557 ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดจายเงิน

ปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ รายละเอียดการคํานวนอัตราการจายเงินปนผล ตามที่ปรากฏบนจอภาพ  ดังนี้ 
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รายการจายเงินปนผล จํานวน หนวย 

1. อัตราจายเงินปนผลตอหุนที่เสนอขออนุมัต ิ 0.135                              บาท 

2. จํานวนหุนที่มีสิทธ์ิรับเงินปนผล 730,332,568                 หุน 

3. เปนเงินปนผลจายทีเ่สนอขออนุมัต ิ 98,594,896.68                   บาท 

4. เงินปนผลระหวางการ     

 (ผลประกอบการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2557)  

86,604,112.50                    บาท 

5. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน 185,199,009.18                  บาท 

6. กําไรสุทธิประจําป 2557 324,842,234.15             บาท 

7. อัตราการจายเงินปนผลป 2557 เปนรอยละ 57.01  

 

  โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้ 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2555 ป 2554 

1. กําไรสุทธิ เฉพาะกิจการ (ลานบาท) 324.84 191.30 372.76 134.98 

2. จํานวนหุน (ลานหุน) 730.33 692.70 629.07 516.67 

3. เงินปนผลจายตอหุน(บาท/หุน) 0.26 0.15 0.35 0.115 

4. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน(ลานบาท)      185.20 103.92 201.11 55.72 

5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ(รอยละ) 57.01 54.32 53.95 41.28 

 

            ภายหลังช้ีแจงแลวเสร็จ จงึเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  

        -ไมมีผูถือหุนถาม- 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  เลขานุการบริษัท จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผล

การดําเนินงานป 2557 จํานวน 16.30 ลานบาทเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผล

การดําเนินงานคร่ึงหลังของป 2557 โดยจายจากกําไรสวนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.135 

บาท ตามที่เสนอโดยการลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของที่ประชุม  

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557 เปนทุนสํารองตามกฏหมาย

จํานวน 16.30 ลานบาทและอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลังของกิจการที่ตองเสีย

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ในอัตรา หุนละ 0.135 บาท(ศูนยจุดหนึ่งสามหาสตางค) รวม

เปนจํานวนหุน 730,332,568  หุน เปนเงินปนผลจาย 98,594,896.68  บาท  และใหวันกําหนดรายช่ือผู

ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่  11 พฤษภาคม 2558  และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 

พ.ร.บ.หลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน วันที่  12 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ กําหนดจายเงิน

ปนผลในวันที่   22 พฤษภาคม  2558  ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง 

ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย 314,551,304 เสียง คิดเปนรอยละ 99.999 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 3,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.001 
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วาระท่ี 5.  พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 

                 เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากคุณเสริมศักดิ์   จารุมนัส  ประธานกรรมการสรรหา 

คาตอบแทนฯ พนตําแหนงตามวาระในวันประชุมในวันนี้ดวย  จึงเรียนเชิญ คุณไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระและ

กรรมการสรรหาฯ  เปนผูแจงรายละเอียดของวาระนี้ใหที่ประชุมทราบ 

 

คุณไมตร ี  

           ตาม พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคบั ขอ 19 ของบรษิัทฯกําหนดไววา  “  ในการประชุม

สามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการ

จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงทีสุ่ด     โดย  ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู

ออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได 

 

             ในป 2558 นี้ กรรมการที่จะพนจากตําแหนง  ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2558 ของบริษทัไดแก 

1. นายวิทยา  คชรักษ    กรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาคาตอบแทนและ

บรรษทัภิบาล, กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

3. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทน 

                                                        และบรรษทัภิบาล,  กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

4. นายไพฑูรย   กําชัย  กรรมการ และ กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดสวนเสียไดรวมกัน

พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ โดยพิจารณาทั้งดานคุณสมบัติที่สอดคลองตามขอกําหนดและกฏหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนคุณวุฒิ  ความรูความสามารถประสบการณ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย รวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา อันจะเปนผลประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯได

นําเสนอรายช่ือบุคคลตอคณะกรรมการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 

กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณาโดยกรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย   มีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ ดังรายช่ือที่ปรากฏบนจอภาพเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอ ตาม

รายละเอียดดังนี้ 

1)  นายวิทยา   คชรักษ     ตําแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.)  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ ตําแหนง  กรรมการ 

3.)  นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส   ตําแหนง   กรรมการอิสระ 

4.)  นายไพฑูรย   กําชัย        ตําแหนง   กรรมการ 

สําหรับเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้นบริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขมงวดกวา

ขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ ในเร่ืองการถือหุนของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม โดยใหนับ

รวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของกับกรรมการรายนั้นๆ ดวย (ขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ 

กรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละ 1)   
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             ทั้งนี้ บริษัทไดนําสงรายละเอียดประวัติของบคุคลทั้ง 4 คน มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

เรียบรอยแลว 

ภายหลังการช้ีแจงเสร็จ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม        

  -ไมมีผูถือหุนซักถาม- 

    

              เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม

วาระ โดยพิจารณาเปนรายบุคคล ในวาระนี้กรรมการแตละทานจะตองไดรับการอนุมัติแตงตั้งดวยคะแนนเสียงขางมากของ

ที่ประชุม   ซ่ึงวาระนี้จะเก็บบัตรลงคะแนน  ทั้งเห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง โดยจะขอเก็บคะแนนเสียงที่ไมเห็น

ดวยและงดออกเสียงกอน 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้ 

1)  นายวิทยา   คชรักษ     ตําแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.)  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ ตําแหนง  กรรมการ 

3.)  นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส   ตําแหนง   กรรมการอิสระ 

4.)  นายไพฑูรย   กําชัย        ตําแหนง   กรรมการ 

ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

 1)  นายวิทยา   คชรักษ 

เห็นดวย 312,795,104 เสียง คิดเปนรอยละ 99.3996 

ไมเห็นดวย 1,866,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.5934 

งดออกเสียง 23,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0073 

 2)  นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  

เห็นดวย 314,655,264 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9907 

ไมเห็นดวย 140 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 29,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0092 

 3)  นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส 

เห็นดวย 314,652,404 เสียง คดิเปนรอยละ 99.9898 

ไมเห็นดวย 9,006 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0029 

งดออกเสียง 23,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0073 

 4) นายไพฑูรย   กําชัย 

เห็นดวย 314,661,404 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9927 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 23,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0073 

 

วาระท่ี 6.  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พ.ศ. 2558 

  

   คุณไมตรี  ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาฯ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2558  ใหที่ประชุมทราบ ดังนี ้
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  การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2558 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัท ประจําป 2558 โดยใชแนวปฏิบัติเดิมในการ

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการของบริษัท คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ

บริษัทช้ันนําในประเทศไทย รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และไดนําขอมูลการเจริญเติบโตของธุรกิจวิศวกรรมไฟฟา และพลังงานทดแทน ภาวะเศรษฐกิจ และ

เงินเฟอมาใชในการพิจารณาเพ่ิมเติมอีกดวย 

 โดย คณะกรรมการบริษัทไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เห็นสมควรกําหนด

อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2558 เทากับป 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหา

คาตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ มีรายละเอียดประกอบปรากฏบนจอภาพ ดังนี ้

 

องคประกอบคาตอบแทน / คาตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการ 
ป 2558 

บาท/คน/เดือน 

ป 2557 

บาท/คน/เดือน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

 

55,000 

22,000 

 

55,000 

22,000 

2. คณะกรรมการชุดยอย 

• ประธานกรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหาร 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการสรรหาฯ 

• กรรมการสรรหา 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

• กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

32,000 

32,000 

28,000 

23,000 

25,000 

20,000 

25,000 

20,000 

 

32,000 

32,000 

28,000 

23,000 

25,000 

20,000 

ไมมี 

ไมมี 

 

สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยมากกวาหนึ่งคณะ ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนตาม

คาตอบแทนคณะกรรมการที่สูงกวาเพียงคณะเดียว แตใหไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนรายคร้ัง

เฉพาะครั้งที่เขาประชุม 2,500 บาท/ครั้ง สวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทไมมีคาเบี้ยประชุม 

 

 นอกจากคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่กลาวมาแลว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ยังไดรับ

คาตอบแทนในรูปสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ไดแก สวัสดิการ คาตรวจสุขภาพประจําป การประกันชีวิตกลุมกรรมการ คาชดเชย

พาหนะเดินทาง และคาใชจายในการอบรม สัมมนา คาสมาชิกของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

และสถาบันที่เก่ียวของ เชน  กลต.  ตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน  

           อยางไรก็ตาม เม่ือคํานวณการจายคาตอบแทนตามจํานวน กรรมการและการดํารงตําแหนงปรากฏวาคาตอบแทน

กรรมการในป 2558 ที่เสนอขออนุมัติ เปนจํานวนเงิน 6,112,000 บาท ลดลงรอยละ 5.97 คิดเปนจํานวนเงิน 388,000 บาท 

เม่ือเทียบกับป 2557 ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวน 6,500,000 บาท รายละเอียดดังที่ปรากฏบน

จอภาพ 
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คณะกรรมการ คาตอบแทนป 2558 คาตอบแทนป 2557 

คณะกรรมการบริษทั 3,036,000 3,234,000 

คณะกรรมการชุดยอย   

- คณะกรรมการบริหาร 1,152,000 1,504,000 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 1,164,000 1,055,400 

- คณะกรรมการสรรหาฯ 360,000 706,000 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 400,000 ไมมี 

รวม 6,112,000 6,500,000 

 ภายหลังช้ีแจงแลวเสร็จจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

คุณสุริยพงศ  วัฒนาศักด์ิ  (ผูถือหุน) 

 เห็นคาตอบแทนในป 2558 ยอดรวม 6,112,000 ลดลงจาก 6,500,000 อยากทราบวาเพราะอะไรจีงลดลง เพราะ

เทาที่ดูในอัตราคาตอบแทน ก็จะเทาเดิม  

คุณไมตรี  ลักษณโกเศศ 

 ในป 2557 กรรมการไดลาออกไป 2 ทาน และเสียชีวิต 1 ทาน คณะกรรมการไดพิจารณาแลวคัดเลือกที่จะนําเสนอ

คือ คุณนริศ  ศรีนวล เขามา 1 ทาน เพราะฉะนั้นตําแหนงจะวางอยู 2 ทาน และทําใหงบประมาณต่ําลง 

 

                  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม จึงขอใหผูถือหุน พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ใน

วงเงินไมเกิน 6,112,000 บาท ตามที่เสนอ  โดยการลงมติ ในวาระนี้จะตองผานการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงสองในสามของที่

ประชุม  

                     

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 2558  จํานวนเงินไมเกิน 6,112,000 บาท  ใหมี

ผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง

เปนอยางอ่ืนดวยคะแนนเกินสองในสาม ดังตอไปนี ้

เห็นดวย 314,535,404 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9527 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 149,003 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0473 

 

 

วาระท่ี 7.    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และกําหนดจํานวนเงิน คาสอบ

บัญชีประจําป  2558 

 

   เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญคุณวิทยา  คชรักษ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดการเสนอ

แตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2558  

   คุณวิทยา   ช้ีแจง ดังนี้ 

                    ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอ 33 กําหนดวา ให

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปโดยการพิจารณา 

และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่  26 กุมภาพันธ 
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2558 มีความเห็นวา ผูสอบบัญชีทานเดิม มีผลงานที่ดี มีความรูความสามารถ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และมีบุคลากรที่

เพียงพอ  ดังนั้นจึงขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง  

 นางสาวจินตนา  มหาวนิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 และ/หรือ 

 นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  5131 

เปนผูสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด วันที่  31 ธันวาคม 2558 

 

ทั้งนี้  ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการที่ควบคุม

รวมกัน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะสงผลกระทบกับการปฏิบัติหนาที่

อยางอิสระ 

 

นอกจากนี้   คณะกรรมการ ไดพิจารณาปจจัยตางๆ ไดแก ธุรกรรมของบริษัทฯ ที่จะเพ่ิมขึ้นทั้งในและ

ตางประเทศ ภาระหนาที่ของผูสอบบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใชในปจจุบันที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงขอใหผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 1,450,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป

กอน 150,000 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฎบนจอภาพ ดังนี้ 

ขอมูลคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ คาสอบบัญชี 2 ปที่ผานมาปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

รายการ 
จํานวนเงิน 

ป 2558(ปท่ีเสนอ) ป 2557 ป 2556 

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 760,000 700,000 680,000 

คาสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 690,000 600,000 510,000 

รวม 1,450,000 1,300,000 1,190,000 

คาสอบบัญชีดังกลาวไดรวมคาจัดทํางบการเงินภาษาอังกฤษดวยแลว 

 

  หลังจากนั้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น  

 -ไมมีผูถือหุนซักถาม- 

 

                   เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  จึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

                  ทั้งนี้ การลงมติ  ในวาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม มติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป  2558 จากบริษัทสํานักงานสอบบัญชี ซีแอนดเอ ไดแก น.ส.จินตนา  

มหาวนิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 5131  และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ป2558 ไมเกิน 1,450,000 บาท  ดวยคะแนนเสียงขาง

มาก ดังตอไปนี้ 

  314,085,904 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8098 

ไมเห็นดวย 450,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1430 

งดออกเสียง 148,503 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0472 
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วาระท่ี 8.     พิจารณากิจการอื่นๆ 

                 

    ประธานฯ  ขอใหคุณพงษศักดิ์ ศิริคปุต  กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงแผนการดําเนนิธุรกิจของบริษัทในอนาคตให

ที่ประชุมทราบ 

คุณพงษศักดิ์ ศิริคปุต  กรรมการผูจัดการ ช้ีแจง ตามจอภาพ ดังนี ้

งานระหวางดําเนินการ   ณ 28 กุมภาพันธ 2558  จํานวน 5,059.42 ลานบาท   

ลักษณะโครงการ 
ป 2558 ป 2559 

มูลคาโครงการ (ลานบาท) มูลคาโครงการ (ลานบาท) 

งานวิศวกรรมไฟฟา 1,477.62 - 

งานโครงการพลังงานทดแทน 1,447.60 140.20 

งานรอลงนามสัญญา 498.50 1,495.50 

รวม 3,423.72 1,635.70 

ทานผูถือหุนทุกทาน ณ ส้ินกุมภาพันธ 2558 บริษัทฯมี Backlog อยู 5,059 ลานบาท ในจํานวนนี้จะรับรูรายได

ในป 2558 นี้ 3,423 ลานบาท เหลืออีก 1,636 ลานบาท รับรูรายไดในปหนา โดยในปนี้เราจะทํางานในดานวิศวกรรมไฟฟา

ไดแกงานทางดานกอสราง Substation และระบบสายสง สวนงานทางดานพลังงานทดแทนที่ปรากฎในตาราง คืองานดาน

พลังงานลมเขาคอ และวะตะแบก รายละเอียดจะช้ีแจงในชวงสุดทาย งานรอลงนามในสัญญาเปนงานที่เรารับจาก กฟผ.  

มูลคารวมประมาณ 2,000 ลานบาท โดยคาดวารับรูรายไดในปนี้ประมาณ 500 ลานบาท สวนที่เหลือ 1,500 ลานบาทไปรับรู

ในปหนา 

เปาหมายงานป 2015 -2018 

Owner 2015 2016 2017 2018 

1. EGAT 10,000 10,000 10,000 10,000 

2. PEA 7,000 7,000 7,000 7,000 

3. IPP , SPP , Private 2,500 2,500 2,500 2,500 

4. Wind Farm 1,650 2,500 2,500 2,500 

5. Solar – 800MW 24,000 24,000     

    Solar – Private 1,750 2,000     

6. Waste to Energy 600 600     

7. Steel Structure 500 500 1,500 1,500 

TOTAL 70,140 65,660 23,500 23,500 

 

การขยายธุรกิจสูประชาคมอาเซียน (AEC) 

  People’s Democratic Republic of Laos 

 2015 concession –  Water Supply system 
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 2016 concession –  Underground electrical &  telecommunication system 

 2017 construction–  substation & transmission line 

Republic of the Union of Myanmar 

 2014 construction  – 69 Kv substation 90 MTHB 

 2015 construction  – substation & transmission line 

 

โครงการภายใตการพัฒนาของ  บจก.วินด เอ็นเนอจี โฮลดิ้ง 

Project 
Executed 

by 

Electricity 

purchase 

under PPA 

contract 

(MW) 

Capacity 

(MW) 

COD/Expected 

COD 
Project progress 

1. West Huay bong 2 Aeolus/ KR2  90 103.5 Feb. 2013  Electricity supplied 

to  

power system 

already 

2. West Huay bong 3 Aeolus/ FKW 90 103.5  Nov. 2012 

3. Kao koh Sustainable 60  59.8 2016 Signed PPA to 

EGAT 

already 
4. Watabak Watabak  60 68 2016 

5. Korat 02/01 Theparak 90  100 2017 

EGAT confirmed  to  

purchase Electricity 

6. Korat 02/02 Tropical  90  100 2017 

7. Korat 02/03 KRS3 90  100 2018  

8. North Kritsana KWP 90 100 2018 

9. Korat 02/04 KR1  90 100 2019 
Awaiting EGAT to 

confirm for 

electricity  

purchasing 

10. ST 1 Infinite  60 75  2019 

11. Roi-et Roi-Et  60 75 2020 

12. Mukdahan Romklao  60 75 2020 

     Total 930 1,059.80   

     

 ตอมางานในตลาด ลูกคารายที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ EGAT  ในชวง 5 ป จะมีงบประมาณ

การลงทุน 120,000 ลานบาท ไดแกงานปรับปรุงระบบไฟฟา เพ่ิมสถานีไฟฟา ระบบสายสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก และระบบสายสงในภาคใต ตัวเลขที่ปรากฎในตารางเปนงบประมาณ เฉพาะ กอสรางสถานี

ไฟฟา (Substation) และระบบสายสงที่บริษัทเขาประมูลเปนงาน เฉล่ีย 10,000 ลานบาทตอป  บริษัทตั้งเปาที่จะรับงาน ปละ

ประมาณ 10% คือประมาณปละ 1,000 ลานบาท  สวนที่ 2 งานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีงานกอสราง Substation  กับระบบ

สายสง ที่บริษัทเขาประมูล เฉล่ียปละประมาณ 7,000 ลานบาท บริษัทคาดวาจะรับงาน ประมาณ 1,500 ลานบาท รายที่ 3 

ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก IPP , SPP บริษัทรับงาน Substation และสายสงของ IPP , SPP ซ่ึงในปนี้มีการประมูลในงบประมาณ 

2,500 ลานบาท บริษัทรับงานเฉล่ียปละประมาณ 500 ลานบาท สวนที่ 4 โซลารฟารม 800 MW บริษัทตั้งเปาไว  2 ประเภท 
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1) งาน EPC หรือ E&C  คาดวาจะรับงาน 10% ประมาณ 80 MW และตั้งเปาจะรวมลงทุนอยูประมาณ 30 MW นอกจากนี้ยัง

มีโครงการพลังงานแสงอาทิตยของบริษทั พลังงานบริสุทธ์ิ อีก  90 MW ที่ จ.พิษณุโลก บริษัทมีโอกาสที่จะเปนผูรับงาน ซ่ึง

ก็ม่ันใจวานาจะไดงานกวา 90% เพราะคาดวาจะมีการนัดลงนามในสัญญากันเร็วๆ นี้ มูลคางาน 90 MW ที่พิษณุโลก คือ 

1,750 ลานบาท สวนการพัฒนาโรงไฟฟาขยะ 2 โรง ขนาดกําลังการผลิตแหงละ 8 MW อยูที่ จ.ลพบุรี และ จ.มหาสารคราม 

บริษัทจะรวมถือหุน16%-20% ขณะนี้มีการย่ืนขอ PPA ไปที่การไฟฟาสวนภูมิภาค  ซ่ึงการไฟฟาสวนภูมิภาคสงเรื่องตอไป

ที่การไฟฟาฝายผลิต เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการรับซ้ือไฟฟา  ถัดมาเร่ืองเสาโครงเหล็ก ซ่ึงดําเนินการโดย บริษัท 

เด็มโก เพาเวอร ปที่แลว มีมูลคางานประมาณ 466 ลานบาท สวนในปนี้โครงการ 3G 4G ก็ยังดําเนินการตอเนื่องจากบริษัท

ตั้งเปารับงานในปนี้ประมาณ 500 ลานบาท  สวนการกาวเขาสูประเทศเพ่ือนบาน AEC ประเทศแรกที่บริษัทเขารวมลงทุน

คือประเทศลาว ปจจุบันจัดตั้งบริษัท เด็มโก เดอลาว เรียบรอยแลว โดย เด็มโกถือหุน 90% นักธุรกิจลาว 10%  แผนงานขั้น

ที่  1  ไดแก สัมปทานน้ําประปาที่แขวงหลวงพระบาง มีการเซ็น MOU กับแขวงหลวงพระบางเรียบรอยโดยแขวงหลวงพระ

บางมีการเซ็น MOU กับการประปาสวนภูมิภาคเพ่ือเปนที่ปรึกษาดานวิชาการและเทคนิคในการผลิตน้ําประปา  ระยะเวลา

สัมปทาน ทั้งส้ิน 30 ป ตออายุไดอีก 10 ป เปน 40 ป  ขณะนี้น้ําประปาหลวงพระบาง และเด็มโก อยูระหวางตรวจสอบราง

สัญญาสัมปทาน คาดวาจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเงินลงทุนประมาณ 1,000 ลานบาท ในรอบ 30 ป 

โดยแบงออกเปน 480 ลานบาท ในชวง 3 ปแรก หลังจากนั้นจะมีการลงทุนทุกๆ 3 ป คร้ังละ 70 ลานบาท สวนโครงการใน

ขั้นที่ 2  ไดแกการนําสายไฟฟาที่อยูบนเสาปูนในเขตเทศบาลลงดินทั้งหมด ซ่ึงอยูในการศึกษา  สวนโครงการในขั้นที่ 3 

ไดแกการเดินตามแผนขยายโรงไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 10 MW, 50 MW และ 100 MW รวมแลวกวารอยแหงทั่วประเทศ

ลาว แตละแหงมีความจําเปนตองสรางสถานีไฟฟายอย และมีการสรางระบบสายสง ซ่ึงงานเสาโครงเหล็ก จะเปนงานใหกับ

ธุรกิจโรงงานของเราตอไปในอนาคต ซ่ึงในขณะเดียวกันบริษัทจะไดงานรับเหมา ในรูปของ Substation และระบบสายสง  

เชนกัน 

 ถัดมาประเทศพมา บริษัทรับงานขนาด 90 ลานบาท เปนงาน สรางสถานีไฟฟายอยขนาดเล็ก 2 แหง ที่ทวายกับ

กัลเบิรก  ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ จะจายไฟเขาระบบ นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางสํารวจงานกอสราง 2 โครงการ 

อาจจะเกิดประมาณ ไตรมาส 4 ของปนี้  

สําหรับกรณีวินดเอ็นเนอรย่ีโฮลดิ้ง(“วินดฯ”) ซ่ึงทานผถือหุนทานหนึ่งมีเรื่องคดีความ ปจจุบันมีขอกังวล 2 ประเด็น 

ไดแก  1) อํานาจการบริหารของทานนี้ในวินดฯ   และ 2) หุนของทานผูนี้ในวินดฯ จะเปล่ียนแปลงอยางไร  ความคืบหนาเปน

ดังนี้ ในสวนของอํานาจการบริหาร ทานผูนี้ไดลาออกจากการเปนกรรมการในวินดฯ โดย วินดฯ มีการจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชยเรียบรอย เพราะฉะนั้นอํานาจการบริหารงานของทานผูนี้ในวินดฯ ก็ยุติไป   สวนเร่ืองของการถือหุนของ

ทานผูนี้ในวินดฯ ที่ผานมาก็มีทั้งนักลงทุนสถาบัน บุคคล บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยประมาณ 8-9 ราย   สนใจเขาซ้ือหุน 

ซ่ึงมีการเสนอราคาเบื้องตน  หากแตปจจุบันเหลืออยู 3-4 ราย ระหวางการเสนอราคาและเงื่อนไขจายเงิน คาดวาหุนของทานนี้

จะไดขอสรุปประมาณส้ินไตรมาส 2 นี้  

 

เม่ือช้ีแจงเสร็จส้ินคุณพงษศักดิ์ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม     

คุณธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน  (ผูถือหุน)  

 เรียนถามโครงการที่พมา ซ่ึงมีแผนดินไหว มีอะไรแลวมันจะมีผลกระทบมากนอยแคไหน 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 ในพมาเรายังไมไดไปลงทุน เรารับงานในรูป EBC รับเงินในรูปของ LC จึงไมนาจะมีปญหาแตอยางใด 

คุณธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน  (ผูถือหุน) 

 ขอช่ืนชมในวิสัยทัศนของผูบริหารบริษัทฯ ที่มองดวยความเช่ือม่ันวาจะมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และขอ

เรียนถาม 2 ประเด็น  1) สัดสวนรายไดของงานวิศวกรรมไฟฟา และงานพลังงานทดแทน  2 )อยากเสนอแนะใหผูบริหารได

เปดโอกาสใหผูถือหุนไปเย่ียมชมโรงงานตางๆ โดยเฉพาะเก่ียวของกับพลังงาน 
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คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 ในเร่ืองเย่ียมชมไมวาจะเปนพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย บริษัทไดขอใหทางสมาคมสงเสริมการลงทุนเปนผู

คัดเลือกผูเขาไปเย่ียมชม โดยบริษัทจะจัดใหมีการไปเย่ียมชมเปนระยะๆ  

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 เร่ืองสัดสวนของรายได ในป 2556 สัดสวนรายไดของวิศวกรรมไฟฟาอยูที่ 30% พลังงานทดแทนอยูที่ประมาณ 

60% อ่ืนๆ 10% ตอมาป 2557 งานวิศวกรรมไฟฟาอยูที่ 45% พลังงานทดแทนอยูที่ 35% งานอ่ืนๆ อยูที่ 20 %  สําหรับปนี้เรา

คาดวางานสวนของวิศวกรรมไฟฟาจะเพ่ิมขึ้น เพราะมีการรับงานจากการไฟฟาฝายผลิต  

 

คุณธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน  (ผูถือหุน) 

 อยากทราบวาอัตราสวนเปอรเซ็นที่บริษัทลงทุนในโครงการพลังงานลมมากนอยเพียงใด เพราะขอมูลที่ทราบ เด็ม

โกเปนบริษัทที่ทําพลังงานลมอยูเพียงบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย สวนนอกจากนั้นถือวายังไมไดลงทุนใดๆ 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนมีกําหนดการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานลมประมาณ 1,200 MW ตอมาเพ่ิมเปน 1,800 

MW ซ่ึงวินดย่ืนขอ PPA ไป 930  MW. หรือประมาณ 50% ของทั้งหมด สวนรายอ่ืนที่มีการพัฒนาก็ขึ้นอยูกับการพิจารณา

ของการ กฟผ. 

 

คุณธนันชัย  (ไมแจงนามสกุล) (ผูถือหุนรายยอย) 

 สอบถามเร่ืองหุนของวินดฯ ไมทราบวาทางบริษัทฯ มีนโยบายหรือความเคล่ือนไหวอยางไรในหุนของวินดฯ 

ประเด็นที่ 2 คือ เร่ืองของการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแงของวิสัยทัศน และเปาหมายของบริษัทฯ ในแงเปาหมายในการ

ลงทุนเก่ียวกับโรงไฟฟาหรือดานพลังงานทดแทนยังไง 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 คําถามแรก เรื่อง การจัดการหุนในวินดฯ ผมยังไมเคลียรคําถาม แตจะขอตอบในลักษณะนี้วา  กรณีการตัดสินใจขาย

หุน 4% ที่บริษัทถือในวินดฯ จะขึ้นอยูกับสถานการณวาบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินหรือไม เพราะในแงโครงสรางเงินทุน

บริษัทยังมี DEMCO-W6 อีก 38 ลานหนวย มี ESOP อีก 28 ลานหนวย และมีหุน PP อีก 40 ลานหนวย นั่นคือเรื่องกระแสเงิน

สดในอนาคตซ่ึงคิดวาบริษัทยังมีเพียงพอ   สําหรับนโยบายเก่ียวกับการลงทุน บริษัทจะลงทุนโครงการพลังงานทดแทน เชน

โรงไฟฟาขยะ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยสุดทายบริษัทจะมีสัดสวนกําไรจากการลงทุนตอกําไรจากการรับเหมา 60: 

40 

 

คุณธนันชัย  (ไมแจงนามสกุล) (ผูถือหุนรายยอย) 

 คําถามขอแรกอาจจะไมเคลียรงั้นผมขอถามตรงๆ วาสนใจจะเขาไปซ้ือหุนในวินดฯ หรือไม 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 ขึ้นอยูกับราคา  ราคาลาสุดหุนละ 570 บาท บริษัทคงไมซ้ือ เนื่องจากวาเรามีความจําเปนตองใชเงินในการลงทุน

อ่ืนๆ  

 

คุณธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน  (ผูถือหุน) 

 เรื่องอัตราผลตอบแทน ถารัฐเปล่ียนจากแอดเดอรเปนอัตราคาไฟคงที่ อัตราผลตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกันแลวจูง

ใจมากนอยแคไหน 
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คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 สําหรับโซลารรูปแบบแอดเดอร IRR สูงกวา 15% แตระบบอัตราคาไฟคงที่  IRR  10 - 12% ในสวนของพลังงานลม

เดิม IRR 15% แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี ดานความสูงของเสาและความยาวของใบพัดเพ่ิมขึ้น ทําให IRR มากกวา 

20%  

 

คุณสุรกิจ  ฉมามหัทธนา  (อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) 

 ทราบวาบริษัทฯ ของเราไดเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยกับ IOD แลวนั้นอยาก

ใหทานประธานกรุณาเลาถึงความคืบหนา และแผนปฏิบัติอันจะนําไปสูการรับรองจาก IOD ดวย 

คุณเสริมศักด์ิ  จารุมนัส 

 ปจจุบันทาง IOD ตอบรับมาเม่ือประมาณตนกุมภาพันธ 2558 ปจจุบันเราอยูในระหวางการดําเนินการตามขั้นตอน มี

เปาหมายวาจะไดรับการรับรองภายในตนปหนา ปนี้อยูในระหวางการดําเนินการรายละเอียดตางๆ ตาม Checklist ของ CAC  

 

คุณรัศพงษ  ทวีแสงสกุลไทย  (ผูถือหุน) 

 โซลารฟารมพอเปล่ียนมาเปนระบบ FIT  IRR จะไดนอยลง ขอเรียนถามวาพลังงานลมเม่ือเปล่ียนเปน FIT  มีผลตอ 

IRR อยางไร 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 ปจจุบันยังไมมีการกําหนด FIT ของโครงการพลังงานลม 

 

คุณเจนวิทย  สมบัติเริญวงศ  (ผูถือหุน) 

 ในสวนของวินดฯ พอมีผูถือหุนใหมแลวคาดวาจะดําเนินการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณเม่ือไหร 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 ประมาณไตรมาส 2-3 ป 2559 

 

คุณเจนวิทย  สมบัติเริญวงศ  (ผูถือหุน) 

 เรื่องเด็มโก เพาเวอร ที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดฯ ไมทราบวาความคืบหนาเปนอยางไรบาง 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 บริษัทไดโอนกิจการโรงงานไปอยูในเด็มโก เพาเวอร ซ่ึงมีการผลิตเสาโครงเหล็กใชในระบบส่ือสาร และระบสายสง

ของ EGAT ได  ปจจุบันมีงานที่จะออกประมูลคอนขางมาก โดยเฉพาะงานของ EGAT  บริษัท มีแผนพยายามที่จะนํา เด็มโก 

เพาเวอร จดทะเบียนเขาตลาดฯ  

 

คุณเจนวิทย  สมบัติเริญวงศ  (ผูถือหุน) 

 เรื่องรายไดในปนี้คาดวาประมาณเทาไร ตัว Gross Profit Margin ประมาณเทาไร 

คุณพงษศักด์ิ  ศิริคุปต 

 รายไดเราคาดวาจะตกอยูประมาณ 6,000 ลาน 

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 Gross Profit Margin คิดวาปนี้จะปรับตัวดีกวาปที่ผานมา เพราะวาสัดสวนของรายไดในปที่ผานมาจะเปนการรับรู

รายไดในโครงการโซลารฟารม ซ่ึงมีอัตรากําไรขั้นตนคอนขางต่ํา แตในปนี้โครงสรางรายไดกลับมาอยูในสวนของงาน

วิศวกรรมไฟฟา รวมถึงจะมีงานโครงการพลังงานลมมาบางสวนซ่ึงเปนกลุมที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาโครงการโซลารฟารม 

เพราะฉะนั้นถาดูองคประกอบตรงนี้แลวแนวโนมคืออัตรากําไรขั้นตนเฉล่ียในภาพรวมนาจะปรับตัวดีขึ้น 
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คุณเจนวิทย  สมบัติเริญวงศ  (ผูถือหุน) 

 ในสวนของเงินปนผลทีไ่ดจากหวยบง 2 และ หวยบง 3 ในปนี้จะดีกวาปที่แลวหรือไม 

คุณไพฑูรย  กําชัย 

 ในแงของผลการดําเนินงาน ตามการคาดการณคาดวาใกลเคียงกับปกอน  

 

 

    เม่ือไมมีผูใดซักถามเรื่องอ่ืนใดอีก  ประธานกลาวขอบคุณและประกาศปดการประชุม เม่ือเวลา 16.44 นาฬิกา 
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 

รายนามและประวัตขิองกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรบัการเลือกตั้งใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 

1.  ช่ือ   นางประพรี ปุยพันธวงศ 

 สัญชาต ิ   ไทย 

 อายุ    75  ป 

 ท่ีอยู   122/74  ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 2  แขวงตลาดบางเขน   

เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 

 ตําแหนงในบรษิัท  ประธานกรรมการ   

วุฒิการศกึษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical   

                                               College ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 46/2005)  

หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 24/2005)  

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 18/2008)  

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP194/2014)   

 
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ ประธานกรรมการบริษทั 

 จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  19 ป 

 สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2558  มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เขารวมประชุม    12  ครั้ง 

 สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบรษิัทหรือบรษิัทยอยเปนคูสัญญา       -ไมมี- 

 การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิทั         -ไมมี- 

 จํานวนหุนท่ีถือในบรษิัท  ( ณ วันท่ี 6 ม.ค. 59)             109,320,766   หุน 

 สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด           14.97   % 

ประวัติการทํางาน 

 2540 – ปจจบุัน ประธานกรรมการบริษทั  บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 2540 – 2554 ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

  2509 – ปจจบุัน ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ประชุมชาง จํากัด 
    ที่ปรึกษา บริษทั ส่ีพระยาการพิมพ จํากัด 

ปจจุบนั  ประธานมูลนิธิแสง-ไชกี เหตระกูล 
   ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก  อาสากาชาด สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 3  
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2. ช่ือ   นายพงษศกัด์ิ  ศิริคุปต 

    สัญชาต ิ   ไทย 

    อายุ   58  ป 

    ท่ีอยู   17/29 หมูที่ 4 แขวงทุงสองหอง  

เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 

    ตําแหนงในบรษิัท  กรรมการ 

    ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

    กรรมการผูจัดการ 

    วุฒิการศกึษา  พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
      วศ.บ.(ไฟฟากําลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ประวัติการอบรม   มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AUA) ระดับ 15 

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005)  

หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP3/2014)  

หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (AECP 13/2014)   

หลักสูตรผูบรหิารระดบัสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 7  (วพน. 7)   

   ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ กรรมการบริษัท 

   จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  22  ป  

   สัดสวนการเขารวมประชุม   ในป 2558 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เขารวมประชุม 11 ครั้ง 

   สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบรษิัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา          -ไมมี- 

   การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิัท           -ไมมี- 

   จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท ( ณ วันท่ี 6 ม.ค. 59 )             4,137,399   หุน 

   สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด                   0.57    % 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบรษิัทอื่น     13  แหงซ่ึงบริษัทเหลานั้นเปน บรษิัทยอย บรษิัทรวม หรือกิจการที่   

                                                                                          ควบคุมรวมกัน  

ประสบการณการทํางาน 

เม.ย.2554 – ปจจบุัน กรรมการบริษัท บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

   ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ  บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

    กรรมการและรักษาการกรรมการผูจัดการบริษทั เด็มโก เพาเวอร จํากัด (บริษทัยอย) 

2557- ปจจุบนั  กรรมการบริหารความเส่ียงองคกร บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

2536 – เม.ย.2554  กรรมการบริษัท บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

   กรรมการบริหาร บริษทั เด็มโก จาํกัด (มหาชน) 

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 2534 – 2536  ผูจัดการโครงการ บริษทั เทดา จํากัด 

 2533 – 2534  ผูชวยหัวหนาแผนก กองแผนวิสาหกิจ      การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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3.  ช่ือ   นายไมตรี   ลักษณโกเศศ 

    สัญชาต ิ   ไทย 

    อายุ   68 ป 

    ท่ีอยู   188/2 ซ. ตนสน  ถ.แจงวัฒนะ   ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด   

จ.นนทบุรี  11120 

ตําแหนงในบรษิัท  กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

 วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรม  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP96/2007) และ 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009) จากสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบัตรช้ันสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ  จาก 

สถาบันพระปกเกลา ( King Prajadhipok’s Institute ) 

Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F. Kennedy  

School Harvard University, USA. 

Certificate of Advance Management, Montreal University, Canada. 

Certificate of Management Development Program, Bangalore  

Institute of  Technology, India. 

Certificate of Economic Development, NIDA,  Bangkok. 

Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric  

Power Company, Japan. 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  7  ป   

สัดสวนการเขารวมประชุม                 ในป 2558 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เขารวมประชุม 11 ครั้ง 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรอืบรษิทัยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั          -ไมมี- 

จํานวนหุนท่ีถือในบรษิัท (ณ วันท่ี 6 ม.ค. 59) 311 หุน 

สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด                0.00 %   

ประวัติการทํางาน 

2556 – ปจจุบัน  กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษทัภิบาล บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

2552 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

                  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

พ.ค. – ก.ย. 2550  รักษาการผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2548 – พ.ค. 2550    รองผูวาการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 2546 – 2548  รองผูวาการธุรกิจกอสรางและบํารุงรักษา   การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 2544 – 2545  ผูชวยผูวาการพัฒนาองคกร   การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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4.  ช่ือ   นางสุทธารักษ   ปญญา 

    สัญชาต ิ   ไทย 

    อายุ   62  ป 

    ท่ีอยู   83 ซอย เกตุนุติ  12  ลาดพราว  64   

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

    ตําแหนงในบรษิัท  -ไมมี- 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม  หลักสูตร DCP จาก Thai Institute of Director 

ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 การเปนสมาชิก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย 

ในสถาบันวิชาชีพ  อดีตอนุกรรมการ การพัฒนาระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

วิทยากรพิเศษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

วิทยากรหลักสูตร การบริหารความเส่ียง Thai Institute of  Director 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  -    ป (เสนอแตงตั้งใหม) 

สัดสวนการเขารวมประชุม  ไมมี  (เสนอแตงตั้งใหม) 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรอืบรษิทัยอยเปนคูสัญญา         -ไมมี- 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษทั           -ไมมี- 

จํานวนหุนท่ีถือในบรษิัท   (ณ วันท่ี 6 ม.ค. 59)     -     หุน 

สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด            -    % 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบรหิารในบรษิัทอืน่              -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน 

พ.ค.2558 – ปจจบุัน   ทีป่รึกษา สายการบัญชีและการเงิน   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

                               ที่ปรึกษาดานบริหารความเส่ียง        ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)    

                               ที่ปรึกษาสายงานบัญชีการเงิน          บริษัท พีทีจี เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) 

                               ที่ปรึกษาฝายเหรัญญิก                       สภากาชาดไทย    

2551- 2558         บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา  เปนหุนสวนบรษิัท รบัผิดชอบงานทีป่รึกษาโครงการของ

ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคนิ 

2550 - 2551       รับผิดชอบเปน Project Partner ในโครงการเก่ียวกับ IAS 39 ใหกับธนาคารทหารไทย ธนาคารนคร

หลวง  ไทย ธนาคารสินเอเชีย และยังเปนวิทยากรอบรมเก่ียวกับ IAS 39 ใหทัง้สถาบันการเงิน และ

สถาบันการศึกษา รวมทั้งหนวยงานราชการตางๆ  

2548  รับผิดชอบเปนผูอํานวยการโครงการศึกษา วิเคราะห และออกแบบผังโครงสรางรหัสบัญชีใหม (Chart 

of Accounts Redesign) และสอบทานระบบขอมูลเพ่ือการบริหารจดัการ (Review of Management 

Information System (MIS)) ซ่ึงรวมถึงระบบงาน ALM และ FTP ดวย ใหกับธนาคารกสิกรไทย  
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2546 ดํารงตําแหนงหุนสวนในบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา รับผิดชอบเปนผูอํานวยการ

โครงการในการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางาน (Business Process Reengineering) และติดตั้ง

ระบบบัญชีแยกประเภท  (General Ledger System) ของ Oracle Application รวมกับบริษัท  ออราเคิล 

(ประเทศไทย) จํากัด ใหกับธนาคารไทยพาณิชย  

2542 – 2545  ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการอาวุโสของธนาคารไทยทนุ รับผิดชอบการบริหารงานดานการเงินและ

บัญชี การวางแผนองคกร และหนวยงาน MIS รวมถึงรับผิดชอบในการวางระบบบัญชี (Silverlake and 

PeopleSoft) การเพ่ิมทุน การบริหาร NPL และการดูแลติดตามการดําเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ยัง

ตรวจทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย และเปนตัวแทนของผูบริหารของ

ธนาคารเขารวมสมาคมธนาคารไทย (Thai Banker Association) 

2530-2541         ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายของธนาคารสหธนาคาร (ธนาคารไทยธนาคาร) รับผิดชอบในหนวยงาน

งบประมาณ และ MIS โดยในป พ.ศ. 2531 ไดรับการแตงตัง้เปนผูอํานวยการฝายรับผิดชอบในการ

วิเคราะหผลการดําเนินงาน ดูแลตดิตามงบประมาณ รายงานขอมูลทางการเงินแกผูบริหาร และพัฒนาแผน

และระบบการจัดทํางบประมาณโดยนําโปรแกรมสําเรจ็รูปขนาดใหญมาใช และในป พ.ศ. 2538 ไดดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการอาวุโส รับผิดชอบการขยายธุรกิจไปยังบริษทัอ่ืนที่เก่ียวของกับการเงนิ ตําแหนง

สุดทายในธนาคารไทยธนาคารคอื รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี และ

เปนกรรมการ กรรมการบริหาร ในบริษทัเงินทนุ บรษิัทหลักทรัพยและบริษทัประกันภัยในเครือของ

ธนาคาร 

2518-2530         ทํางานที่สํานักงานไชยยศในฐานะผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา ตําแหนงสุดทายคือผูจดัการสายงาน

ตรวจสอบ  
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                                                    นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม

ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา 

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่

จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานอง

เดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือ คู สัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้ งแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ

คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระนี้ดังกลาว ให

นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย(ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท โดยนับรวมผูที่เก่ียวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 4  
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้ ภายหลักไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทแลว  กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยใน

ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective Decision) ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

 

หมายเหตุ   บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ไดกําหนดคุณสมบัติเร่ืองการถือหุนของกรรมการอิสระตามขอ 1 ไดเขมกวา

ขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
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ขอ  17.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี ้

            (1)  ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

            (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เพ่ือเลือกตั้งบคุคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอ่ืนๆ ไมได 

(3)  บคุคลซ่ึงไดรบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรบัการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการ ที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บคุคลซ่ึงไดรบัการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

เกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ใหผูเปนประธานในทีป่ระชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ  19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

(1/3)กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนมหาชน

จํากัด  การออกจากตําแหนงของกรรมการตามวาระนั้นจะใชวิธีจับฉลากวาผูใดจะออกสวนป ตอ ๆ ไป ให  

กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงนั้น อาจจะ เลือกเขา

รับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ  29. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน

ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนดเปนจํานวน

แนนอน หรือกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราวๆ ไป หรือกําหนดใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี

การเปล่ียนแปลงก็ได และใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ขอ  32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุม

สามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในส่ี (4) เดือนภายหลังจากการส้ินสุดรอบปทางการบัญชีของ

บริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

ขอ  33.  กิจการอันทีป่ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี ้

             (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเก่ียวกับกิจการที่บรษิัทไดดําเนนิการไปในระยะ 

                   รอบปที่ผานมา 

             (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน 

             (3)  พิจารณาจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

             (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

             (5)  แตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบรษิทั 

             (6)  กิจการอ่ืนๆ 

ขอ 34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือ

เพ่ือพิจารณา พรอมทั้งเสนอความเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน นาย

ทะเบียนและตอตลาดหลักทรัพยในกรณีที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลวงหนา

ไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

ขอ  35.  ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได   โดย 

ผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู 

มอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบยีนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดกอนเขารวมประชุม ผูรับมอบ 

ฉันทะจะตองย่ืนหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว 

ขอบงัคับบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกบัการประชุมผูถอืหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 5  
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ขอ 36. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) 

คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง(1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ

ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด(7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตอง

ครบองคประชุม 

ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ

ของบริษัทวาดวยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหหนาที่ได ถามีรอง

ประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานแทน กรณีไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียน

ลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน การออกเสียงลงคะแนนในสวนที่

ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มีใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

ในกรณีที่มีผูถือหุนรวมกันในหุนเดียว บุคคลเหลานั้นจะตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวนนั้นแตเพียงคนเดียวเปนผูมี

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คนรองขอ และที่ประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุม

กําหนด 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 39. มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1)  ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุน จะตองไดรับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพ่ิมหรือการลดทุน 

(จ) การแกไขบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท 

(ฉ) การออกหุนกู 
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(ช) การควบบริษัท 

(ซ) การเลิกบริษัท 

ขอ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวในหนังสือนัดประชุมไมเสร็จหรือพิจารณาเรื่องทีผู่ถือ

หุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดในที่ประชุมไมเสร็จ 

และจําเปนตองเล่ือนการพิจารณาเรื่องดังกลาวไป ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งตอไป และ

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพแหงทองที่ติดตอกัน

สาม (3) วันกอนวันประชุม  

ขอ 41. สถานที่จัดการประชุมผูถือหุนของบริษัทตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือทองที่อันเปน

ที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย

จากประธานกรรมการจะกําหนด 

ขอ 46. หามมิใหประกาศจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของทีป่ระชุมผูถือหุน หรือมตขิองคณะกรรมการกรณีที่มี 

การจายเงินปนผลระหวางกาล เงินปนผลจะตองจายจากเงินกําไรเทานั้น 

การจายเงินปนผลจะตองแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนนั้นใหกระทําภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแตวันที่ทีป่ระชุมผูถือ

หุนหรือคณะกรรมการลงมติเชนวานั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและโฆษณาคําบอกกลาว

การจายเงินปนผลนัน้ทางหนังสือพิมพแหงทองที่ฉบบัหนึ่งเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 48. คณะกรรมการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวไดเม่ือปรากฎแกกรรมการวา บริษัทมีกําไร

พอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเม่ือไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม

คราวตอไป 

ขอ 49. เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน แตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในเรือ่งหุนบุริมสิทธิ 

ขอ 50. บริษทัตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึง่ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ 

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน 

เม่ือไดรับอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนแลว บริษทัอาจโอนทนุสํารองอ่ืน ทุนตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนลํ้า

มูลคาหุนตามลําดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทัได 

ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่

ประชุมผู ถือหุน  ในการประชุมสามัญ ประจําป  เพ่ือพิจารณาและอนุ มัติ  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ 

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 55. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1)   สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกลาว 

 ขอ  57.  ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษทัและกําหนดคาสอบบัญชีของบรษิัท 

ผูสอบบัญชีผูซ่ึงออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได      

ขอ 58.    ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนบริษัทก็ได แตตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ 

ของบริษัท 
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมผูถือหุน 

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  ผูถือหุนอาจ

เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให

ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายช่ือดังตอไปนี้ 

  

 

1.   ช่ือ  นายวิทยา   คชรักษ 

      อายุ  74 ป 

      ตําแหนง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      ท่ีอยู   บมจ.เด็มโก เลขที่ 59  หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 

 

 

 

  

2.    ช่ือ   นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส 

       ตําแหนง   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

    อายุ  63  ป 

      ท่ีอยู     บมจ.เด็มโก เลขที่ 59  หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 

 

 

 

 

3.  ช่ือ  นายนริศ   ศรีนวล 

     อายุ  65  ป 

     ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

     ท่ีอยู   บมจ.เด็มโก เลขที่ 59  หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 

 

ทั้งนี้กรรมการอิสระทัง้ 3 ทาน มีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัตคิาตอบแทน

คณะกรรมการ 

 

 

 

  ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

ของบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 

ณ หองเจาพระยาบอลรูม ช้ัน 2  โรงแรมเจาพระยาปารค 

เลขท่ี 247    ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 7  
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เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม  

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

  

ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ มาเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. การลงทะเบียน 

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ตั้งแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป  ในวันพฤหัสบดีที่ 

28 เมษายน 2559   ณ หองเจาพระยาบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรม เจาพระยาปารค  ตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400     ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม  (ส่ิงที่สงมาดวย  7 )  และจะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ 

Barcode ดังนั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม

ลงทะเบียน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 9) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามส่ิงที่สงมาดวย 8) มาดวย 

2. การเขาประชุมดวยตนเอง 

 2.1 แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 9) 

 2.2 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณี

ผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล ตองแสดงหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวดวย 

3. การมอบฉันทะ 

 3.1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ 

 3.2 กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให 

        1. นายวิทยา   คชรักษ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  หรือ 

        2. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนฯ  หรือ 

        3. นายนริศ   ศรีนวล  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร 

 3.3 ขอมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6 

 3.4 เพ่ือความสะดวก โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ กอนวันประชุม

ลวงหนาภายในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือใหครบถวน หากมีการแกไข หรือ ขีดลบขอความที่

สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอํานวย

ความสะดวกในการปดอากรแสตมปสําหรับผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม 

4. เอกสารท่ีตองใชประกอบการมอบฉันทะ 

• ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอย

กวาจํานวนท่ีตนถืออยูได 

  

4.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา  ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี ้

•  แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 9) 

• หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมอบฉันทะ 
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• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ใน

กรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง 

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ

เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 

4.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี ้

• แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 9) 

• หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึง

ออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เก่ียวของไมเกิน 30 วัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติ

บุคคล (ถามี)  

• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึง

ออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เก่ียวของไมเกิน 30 วัน และรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี

อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติ

บุคคล ซ่ึงออกโดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปนนิติ

บุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หนวยราชการที่มีอํานาจ

ไมเกิน 3 เดือน  

• สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน

ภาษาอังกฤษ แนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ

ถูกตองของคําแปล 

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ

เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  

 

4.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนตัวแทนถือครองหลักทรัพย [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยท่ีรับฝากและ

ดูแลหุนของบริษัทฯ ใหแกผูลงทุนตางประเทศท่ีเปนผูถือหุนท่ีปรากฎช่ือในทะเบียน ไดแตงตั้งผูรับมอบ

ฉันทะเขาประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี ้

• แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 9) 

• หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนซ่ึงเปนนักลงทุนตางประเทศ มอบหมายใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการ

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

• หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

• เอกสารใดขางตนที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษอังกฤษแนบมาพรอม

กันดวย และใหบุคคลที่อางอิงเอกสารดังกลาว หรือบุคคลที่มีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาวลง

นามรับรองความถูกตองของคําแปลดวย 

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ

เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
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5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

5.1   หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซ่ึงผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ 

งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผู ถือหุนที่ เปนผูลงทุน

ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซ่ึงใชหนังสือ

มอบฉันทะ แบบ ค. 

(2) หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว

ไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 5.2   วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

(1)  ประธานทีป่ระชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นทีละครั้งจากทีป่ระชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเหน็ดวย หรืองดออกเสียง 

(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจกให

เม่ือลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเคร่ืองหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรือ  งดออก

เสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น  

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา 

 5.3   มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

• กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

• ก ร ณี อ่ื น  ๆ  ซ่ึ ง มี ก ฎ ห ม าย  ห รื อ ข อ บั ง คั บ บ ริ ษั ท กํ าห น ด ไ ว แ ต ก ต างจ าก ก ร ณี ป ก ติ  ม ติ ข อ ง 

ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่

ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

(1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้น 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได เวนแต

เปนการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 5.4   การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ 

 

*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม  
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                                                         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
 

       เขียนที่ …………………………….. 
 เลขทะเบียนผูถือหุน       

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

(1)   ขาพเจา       .............................................................................................................................สัญชาติ........................    

         อยูบานเลขที่....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง.................................................. 

         อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

         โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ………………   หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    .................... เสียง  ดังนี ้          

□ หุนสามัญ …………………………. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........……………...เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ    ................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  ……….....................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให  

        1. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   

          อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….…………………………… 

                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           

            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย …………………………………..  หรือ 

        2. ช่ือ นายวิทยา   คชรักษ          กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                      อายุ   74  ป   

          อยูบานเลขที่  59              หมูที่  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ตําบล สวนพริกไทย    

                       อําเภอ  เมือง                     จังหวัด  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย  12000                                        หรือ 

       3. ช่ือ นายเสริมศักดิ์    จารุมนัส   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนฯ   อายุ   63  ป   

             อยูบานเลขที่  59              หมูที่  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ตําบล สวนพริกไทย    

                       อําเภอ  เมือง                     จังหวัด  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย  12000                                        หรือ 

       4. ช่ือ นายนริศ   ศรีนวล     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร        อายุ   65  ป   

             อยูบานเลขที่  59              หมูที่  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ตําบล สวนพริกไทย    

                       อําเภอ  เมือง                     จังหวัด  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย  12000                                        หรือ 

 คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม ช้ัน 

2 โรงแรม เจาพระยาปารค  ตั้งอยูเลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

ส่ิงท่ีสงมาดวย 8 
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วาระท่ี 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  ประจําป  2558 

   วาระนี้เปนเรื่องเพ่ือทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุัติงดจายเงินปนผล 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร   ปุยพันธวงศ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นางสุทธารักษ   ปญญา 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมตัคิาตอบแทนกรรมการ 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัแิตงตัง้ผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และคาสอบบัญชี 

                ประจําป  2559 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนาย 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมตัิแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              �  เห็นดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

วาระท่ี 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              �  เห็นดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

(5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบใุนหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณี

ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

        ลงช่ือ ...................................................................ผูมอบฉันทะ  

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

                                 ลงช่ือ ..................................................................ผูรับมอบฉันทะ  

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

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ   
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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค .) 

          เขียนที่ …………………………………………..  

เลขทะเบียนผูถือหุน..............................................                                

        วันที…่…… เดือน …………….. พ.ศ. …………        

 (1)   ขาพเจา.................................................................................................................................................                                                                                                                                 

            สํานักงานตั้งอยูเลขที…่……………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………...              

อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส............................... 

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรบัฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................... 

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 

โดยถือหุนจํานวนทัง้ส้ินรวม ……………………หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง  ดังนี้  

        □ หุนสามัญ  ………………………  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง  

        □ หุนบุริมสิทธิ ……………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให  

       1. ช่ือ ……………………………………..อายุ............................ป   

          อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….…………………………… 

                      ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……                           

            จังหวัด …………………..…………………   รหัสไปรษณีย …………………………………..  หรือ 

        2. ช่ือ นายวิทยา   คชรักษ          กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                      อายุ   74  ป   

          อยูบานเลขที่  59              หมูที่  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ตําบล สวนพริกไทย    

                       อําเภอ  เมือง                     จังหวัด  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย  12000                                        หรือ 

       3. ช่ือ นายเสริมศักดิ์    จารุมนัส   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนฯ   อายุ   63  ป   

             อยูบานเลขที่  59              หมูที่  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ตําบล สวนพริกไทย    

                       อําเภอ  เมือง                     จังหวัด  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย  12000                                        หรือ 

       4. ช่ือ นายนริศ   ศรีนวล     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคกร        อายุ   65  ป   

             อยูบานเลขที่  59              หมูที่  1               ถนน รังสิต ปทุมธานี                   ตําบล สวนพริกไทย    

                       อําเภอ  เมือง                     จังหวัด  ปทุมธานี        รหัสไปรษณีย  12000                                        หรือ 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม ช้ัน 

2 โรงแรม เจาพระยาปารค  ตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือที่จะพึงเล่ือน

ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี ้

 � มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 � มอบฉันทะบางสวนคือ 

  □ หุนสามัญ  …………………….หุน  ออกเสียงลงคะแนนได   …………………….    เสียง  

□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได    …………………….        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด ……………………. เสียง 

 
 



  55/56  

(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 
 
วาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 2   รับทราบผลการดําเนินงาน  ประจําป  2558 

   วาระนี้เปนเรื่องเพ่ือทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุัติงดจายเงินปนผล 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 ช่ือกรรมการ   นางประพีร   ปุยพันธวงศ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   นายพงษศักดิ์   ศิริคุปต 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นายไมตรี  ลักษณโกเศศ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ   นางสุทธารักษ   ปญญา 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมตัคิาตอบแทนกรรมการ 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัแิตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และคาสอบบัญชี 

                ประจําป  2559 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดออกจําหนาย 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   �  เหน็ดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง  

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมตัิแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              �  เห็นดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

วาระท่ี 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 � (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 � (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              �  เห็นดวย           �      ไมเห็นดวย                �   งดออกเสียง 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบใุนหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ีองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่

เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

                         ลงช่ือ .............................................................................ผูมอบฉันทะ  

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

                                 ลงช่ือ ................................................................................ผูรับมอบฉันทะ  

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

 

หมายเหต ุ

1.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ   

       แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุนเทานั้น 

2.   หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3.    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

      ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4.   วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรอืเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดในใบ 

      ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
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