บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
59 หมูท ี่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท 02-9595811 โทรสาร 02-9595816
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษทั ฯ ประจําป 2559
เรียน ผูถือหุน บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
2. รายงานประจําป 2558
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
6. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ
7. แผนที่สถานทีจ่ ัดประชุมผูถือหุน
8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
9. แบบฟอรมลงทะเบียน
คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห องเจ าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจาพระยาปารค ตั้ งอยูเลขที่ 247 ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งจัดประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2558 และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภายในเวลาที่กฏหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไชตของบริษัทแลว และไดแนบสําเนารายงานการประชุม
มาพรอมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2558 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ : วาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 ดังรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป
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การลงมติ : วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทขอ
54 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีแลว และเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ
โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป
2558 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว มีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สําคัญไดดังนี้
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(ขาดทุน)สุทธิ
(ลานบาท)
(473.139)
(509.851)
กําไรตอหุน
(ลานบาท)
(0.65)
(0.70)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท
ประจําป 2558 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษทั สํานักงานสอบบัญชี ซีแอนดเอ จํากัดแลว เห็นสมควรให
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
การลงมติ : วาระนี้ จะต องผ านมติ อนุ มั ติ ดว ยคะแนนเสี ยงขางมากของผู ถือ หุ น ซึ่ งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ ดจายเงินปนผล
วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษทั ขอ 32
และ 33 กําหนดไววาคณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถอื หุนอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาจัดสรรกําไรและ
จายเงินปนผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดวาบริษทั ฯ ตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สําหรับงบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2558 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ
ปรากฏวาบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานเฉพาะกิจการ จํานวน 460.925 ลานบาท มีกําไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรร จํานวน 64.509 ลานบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 มีมติใหบริษัทฯงดจายเงิน
ปนผลจากผลประกอบการครึ่งปหลัง เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากคาใชจายและประมาณการคาใชจายในการปรับปรุง
ฐานกังหันลม
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลประกอบการครึ่งปแรก ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ใหกับหุนสามัญที่
ชําระแลว จํานวน 730,211,366 หุน ในอัตราหุนละ 12.50 สตางค เปนเงินทั้งสิ้น 91,276,423.27 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2558 เนื่องจากบริษัท มีกําไรจากผลประกอบการครึ่งปแรก คิดเปนอัตราจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ รอยละ 103.48 ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ดังนี้
รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2H’2558 1H’2558 ป 2557
ป 2556
1. กําไรสุทธิ เฉพาะกิจการ (ลานบาท)
88.21
324.84
191.30
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
730.21
730.21
730.33
692.70
3. เงินปนผลจายตอหุน(บาท/หุน)
งดจาย
0.125
0.26
0.15
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น(ลานบาท)
0.00
91.28
185.20
103.92
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ(รอยละ)
NA
103.48
57.01
54.32

ป 2555
372.76
629.07
0.35
201.11
53.95

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการงดจายเงินปนผล
ของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน
การลงมติ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิแตงตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 19 กําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครัง้ กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยปที่ 1 และ 2 ใชวิธีจับฉลาก สวนปตอๆ ไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน
ผูออกจากตําแหนงและกรรมการผูออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได ”
กรรมการที่จะพนจากตําแหนง ในวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ของบริษทั ฯ มี 4 คนไดแก
4/56

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ
2 นายพงษศักดิ์ ศิรคิ ปุ ต
3. นายไมตรี ลักษณโกเศศ
4. น.ส.ภาษิตา กิจยโภค

ประธานกรรมการ
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาฯ

ความเห็ น คณะกรรมการสรรหา ค าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล : คณะกรรมการสรรหา ค าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดรวมกันพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สมควร
ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งดานคุณสมบัติที่สอดคลองตามขอกําหนด
และกฏหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถประสบการณ และความเชี่ ยวชาญที่ ห ลากหลาย รวมถึ งผลการปฏิ บั ติ งานในช ว งที่ ผ านมา อั น จะช ว ย
เสริมสรางความเขมแข็งของกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท อันจะเปนผลประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน เห็นสมควรนําเสนอรายชื่อบุคคลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
กุม ภาพั น ธ 2559 เพื่ อ พิ จ ารณาเสนอต อ ที่ ป ระชุ มสามั ญ ผู ถือ หุ น เพื่ อ พิ จารณาแต งตั้ งบุ ค คลเป น กรรมการบริษั ท แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ดังตอไปนี้
1) นางประพีร ปุยพันธวงศ
ประธานกรรมการ
2 ) นายพงษศักดิ์ ศิริคปุ ต
กรรมการ
3.) นายไมตรี ลักษณโกเศศ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4.) นางสุทธารักษ ปญญา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 3
บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
ในเรื่องการถือหุนของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับกรรมการรายนั้นๆ
ดวย ทั้งนี้ผูไดรับเสนอชื่อลําดับที่ 3) และ 4 ) มีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดรว มกันพิจารณา
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนฯ วากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัตคิ รบถวน เห็นวาที่
ประชุมสามัญผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เปนกรรมการของบริษทั ดังนี้
1) นางประพีร ปุยพันธวงศ
ประธานกรรมการ
2 ) นายพงษศักดิ์ ศิริคปุ ต
กรรมการ
3.) นายไมตรี ลักษณโกเศศ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4.) นางสุทธารักษ ปญญา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
การลงมติ : วาระนี้ จะต อ งผ านมติ อ นุ มั ติ ด ว ยคะแนนเสี ยงข างมากของผู ถือ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน บริษัทจะใชวิธีเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา “การจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม” และตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 29 กําหนดใหคณะกรรมการมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนอื่นๆตามขอบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ
ความเห็ น คณะกรรมการสรรหา ค าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล : คณะกรรมการสรรหา ค าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ไดพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยูใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกันตามขนาดรายได กําไรสุทธิของบริษัท โดยคาตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจ
ใหกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปรงใสสราง
ความมั่นใจแกผูถือหุน จึงเห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการชุดยอย สําหรับป 2559 เทากับป 2558 จํานวนเงิน 6,112,000 บาท
ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการ
เงินคาตอบแทน
เงินคาตอบแทน
ป 2559 ปที่เสนอ
ป 2558
คณะกรรมการบริษทั
3,036,000
3,036,000
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริหาร
1,152,000
1,152,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
910,000
1,164,000
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
360,000
360,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
654,000
400,000
รวม
6,112,000
6,112,000
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจไดรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท
โดยรายละเอียดคาตอบแทนสําหรับป 2559 จํานวน 6,112,000 บาท แบงเปนดังนี้
(1) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : ใหคงคาตอบแทนกรรมการไวในอัตราคงเดิมเทากับป 2558 ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2559 (ปที่เสนอ)
ป 2558
คาตอบแทนรายเดือน
บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ
55,000
55,000
กรรมการ
22,000
22,000
คาเบี้ยประชุม
ไมมี
ไมมี
(2) ค าตอบแทนกรรมการชุ ด ยอ ย : ให ค งค าตอบแทนรายเดื อ นไวในอั ต ราคงเดิ ม เท ากั บ ป 2558 สํ าหรั บ
กรรมการที่ทําหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยมากกวาหนึ่งคณะ ใหไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามคาตอบแทนคณะที่สูง
กวาเพียงคณะเดียว แตใหไดรับคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 2,500 บาท / ครั้ง คาตอบแทนกรรมการ
ชุดยอย เปนดังนี้
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องคประกอบคาตอบแทน
คาตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

ป 2559 (ปที่เสนอ)
บาท/คน/เดือน
32,000
32,000
28,000
23,000
25,000
20,000
25,000
20,000

ป 2558
บาท/คน/เดือน
32,000
32,000
28,000
23,000
25,000
20,000
25,000
20,000

โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป และจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการโดย
คํ านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในด านต า งๆ ครบถ ว นแล ว เห็ น สมควรให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทน
คณะกรรมการสําหรับป พ.ศ.2559 ภายในวงเงินไมเกิน 6,112,000 บาท ซึ่งเทากับป 2558
การลงมติ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชีประจําป 2559
วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 33 กําหนดวาใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป
2559 โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความสามารถในการใหบริการ การใหคําปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
บังคับใชในปจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินไดทันเวลา เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสํานักงานสอบ
บัญชี ซี แอนด เอ เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้
รายชื่อ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัทฯ

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช
4687
5 ป (2553-2556,2558)
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
5131
1 ป (2557)
โดยผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่ง มีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ
ประจําป 2559
7/56

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 หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่อยางอิสระแตอยางใด
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงิน
บริษัทประจําป 2559 เปนเงินจํานวน 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 100,000 บาท ขอมูลคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ 2 ป
ที่ผานมา เปนดังนี้
จํานวนเงิน
ป 2559(ปที่เสนอ)
ป 2558
คาตรวจสอบงบการเงินประจําป
800,000
760,000
คาสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส
750,000
690,000
รวม
1,550,000
1,450,000
คาสอบบัญชีดังกลาวไดรวมคาจัดทํางบการเงินภาษาอังกฤษดวยแลว
รายการ

ป 2557
700,000
600,000
1,300,000

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษทั ฯ ขอ
33 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ซึ่งไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดพจิ ารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุน มีมติอนุมตั ิใหแตงตั้ง
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131
แหงบริษัทสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด ตามรายชื่อขางตนเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559
โดยมีคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,550,000 บาท
การลงมติ : วาระนี้จะตองผานมติอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุน สามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย
วัตถุประสงคและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2556 ไดอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 629,035,926 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน317,492,174 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
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1 บาท จัดสรรใหแก (1) ผูถือหุนเดิมของบริษทั ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จํานวน
125,807,186 หุ น (2) เพื่ อรองรับ การใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ในการจองซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริษั ท ครั้ งที่ 5
(DEMCO - W5) จํานวน 78,629,492 หุน (3) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของ
บริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO – W6) จํานวน 78,629,579 หุน (4) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP 3) จํานวน 28,000,000 หุน และ(5) เพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP
2) สวนที่เหลือจากใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จํานวน 6,425,917 หุน
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 บริษทั มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยงั ไมไดจําหนาย เปนดังนี้
การจัดสรรหุนสามัญ
จํานวนหุน ที่ออก
หุนคงเหลือ
วันครบกําหนด
รองรับการจัดสรร
ณ 5 ก.พ. 59
1. หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกผถู ือหุนเดิม(RO)
125,807,186
64,921,529
30 มิถุนายน 2556
2. จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
78,629,492
41,712,468
5 กุมภาพันธ 2558
สิทธิ DEMCO-W5
3. จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
78,629,579
78,617,459
5 กุมภาพันธ 2559
สิทธิ DEMCO-W6
4. จัดสรรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่
28,000,000
27,417,793
5 กรกฎาคม 2559
3 (ESOP3)
5. จัดสรรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่
6,425,917
3,514,600
9 สิงหาคม 2556
2 (ESOP2)
รวม
317,492,174
216,183,849
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียน
โดยตั ด หุ น สามั ญ ที่ ยังไม ได จํ าหน ายจากหุ น ที่ เหลื อ จากการจั ด สรรรองรั บ ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ DEMCO-W5 จํานวน
41,712,468 หุน DEMCO-W6 จํานวน 78,617,459 หุน และESOP2 จํานวน 3,514,600 หุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 123,844,527
หุน เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุการใชสิทธิ
โดยยังคงหุนที่เหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม (RO) จํานวน 64,921,529 หุน ซึ่งตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ใหแก
บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private Placement) ซึ่ ง ไม เป น บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามนิ ย ามที่ กํ า หนดไว ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว จะไมต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (RO) ตามที่กําหนด และจะไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาด และหุนที่จัดสรรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (ESOP3) จํานวน 27,417,793 หุน เนื่องจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิยังไมหมดอายุ
ดังนี้จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 123,844,527 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 946,528,100 บาท เป นทุน จดทะเบี ยนจํานวน 822,683,573 บาท โดยการตัดหุนที่ ยังไมได
ออกจําหนายของบริษัท จํานวน 123,844,527 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน และให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

9/56

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมผูถือหุน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จํานวน 123,844,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 946,528,100 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 822,683,573
บาท โดยการตัดหุนที่ยงั ไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน 123,844,527 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในระเบียบวาระที่
8 ขางตน บริษัทตองการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัท โดยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 โดยใชขอความตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อให
เปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน :
แบงออกเปน

822,683,573

:

822,683,573

มูลคาหุนละ
:
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
:

1

หุนบุริมสิทธิ

:

822,683,573
0

บาท (แปดรอยยี่สิบสองลานหกแสนแปดหมืน่
สามพันหารอยเจ็ดสิบสามบาท)
หุน (แปดรอยยี่สิบสองลานหกแสนแปดหมืน่
สามพันหารอยเจ็ดสิบสามหุน )
บาท (หนึ่งบาท)
หุน (แปดรอยยี่สิบสองลานหกแสนแปดหมืน่
สามพันหารอยเจ็ดสิบสามหุน )
หุน -ไมม-ี ”

จึงขอเสนอใหทปี่ ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน และใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
ความเห็ นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอใหที่ป ระชุมผูถือหุ นอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนายของบริษัท ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ มติในวาระนีจ้ ะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 10. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

บริษัทขอเรียนวาที่ประชุมคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือ
หุน ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2559
จึงเรียนเชิญผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
บริษัทจะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเขารวมประชุม ตั้งแตเวลา 12.00 น.เปนตนไป และเพื่อใหการ
ลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนสะดวกและรวดเร็วโปรดนําเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวัน
ประชุม ถาหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม สิ่งที่สงมาดวย 6 หรือบุคคล
อื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมานี้ และสงหนั งสื อมอบฉัน ทะพรอมเอกสารประกอบตาม สิ่ งที่ สงมาดวย 8 มาที่บ ริษั ท เด็มโก จํากั ด
(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 พรอมสิ่งที่สงมาดวยและแบบฟอรม
หนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซดของบริษัท www.demco.co.th ในหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ หรือหากทานผูถือหุน
ทานใดตองการจะติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน สามารถติดตอไดที่คุณไพฑูรย กําชัย
หรือคุณวรรณฤดี สุวพันธ โทรศัพทหมายเลข 02-9595811 ตอ2116 และ 2250
จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน

ขอแสดงความนับถือ

นางประพีร ปุยพันธวงศ
ประธานกรรมการบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
ของ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เจาพระยาบอลรูม ชั้น 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 นั บ จํ านวนหุ น ได ทั้ ง หมด 311,112,883 หุ น คิ ด เป น รอ ยละ 42.5988 ของจํานวนหุ น ที่ จํ าหน ายได แ ล ว ทั้ งหมด
730,332,568 หุ น ครบเป น องค ป ระชุ ม ตามข อ บั งคั บ ของบริ ษั ท แล ว ก อ นการพิ จ ารณาเรื่ อ งต างๆ ตามระเบี ย บวาระ
เลขานุการฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการและ ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายวิทยา
คชรักษ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสงวน
ตังเดชะหิรัญ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไมตรี
ลักษณโกเศศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวภาษิตา กิจยโภค
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
6. นายนริศ
ศรีนวล
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร
7. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ
8. นายสุวัฒน
จรดล
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
9. นายไพฑูรย กําชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ
นอกจากนี้มีผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
1. คุณสุรกิจ ฉมามหัทธนา
อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
2.นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางสาวจินตนา มหาวนิช
ผูสอบบัญชี จากบริษัทสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ
หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใช
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สําหรับผูมอบฉันทะซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะทีผ่ ูถือหุนไดลงมติไวแลว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแตละ
วาระตามการลงมติของผูถือหุน
สําหรับการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไมไดแสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับ
คะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะในที่ประชุม
หลังจากลงคะแนนในแตล ะวาระ ประธานฯจะขานจํานวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้น ๆและจะ
แสดงผลทางจอภาพ
ในขณะประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะไมอยูในหองประชุม ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อใหบริษัทนํามาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหวางการ
ประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นขอใหยกมือหลังจากที่
ประธานฯอนุญาตแลวใหแจงชื่อ-นามสกุล ระบุวามีสถานะเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเพื่อบริษัท
จะไดบันทึกในรายงานการประชุมไดอยางถูกตอง
สําหรับการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนของผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แลวนํามา
หักออกจากจํานวนเสียงที่เขาประชุมและจะบันทึกผลลัพธเปนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ ยกเวน
วาระที่ 5 การแตงตั้งกรรมการจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทุกคน

หลังจากชี้แจงวิธีการลงคะแนนแลวเสร็จจึงเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถาม เมื่อไมมีผูซักถาม เลขานุการบริษัท
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2557 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2557
เลขานุการบริษัทฯ แจงใหทปี่ ระชุมทราบวาการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ไดจัดขึน้ ในวันที่ 28
เมษายน 2557 บริษทั ฯไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 14 วัน พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไชตของบริษัทแลวรวมถึงไดแนบสําเนารายงานการ
ประชุมมาพรอมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ ปรากฏ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 ดังนัน้ จึงขอใหทปี่ ระชุมผูถอื หุนพิจารณาและ
ซักถาม
- ไมมีผูถือหุนซักถามเมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม เลขานุการบริษทั ฯ จึงขอใหทปี่ ระชุมลงมติ โดยวาระนี้จะตองไดรบั การรับรองดวย
คะแนนเสียงขางมากของทีป่ ระชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ 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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วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานป 2557
เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดผลการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบวา ในป 2557 เศรษฐกิจประเทศไทยอยู
ในสภาวะชะลอตัวจากความไมแนนอนทางดานการเมืองสงผลใหผูประกอบการแตละรายตองมีการปรับตัว สําหรับงาน
ดานวิศวกรรมไฟฟาในชวงครึ่งแรกของปเกิดภาวะชะลอตัวของงานที่เปดประมูลเนื่องจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจตอง
ทบทวนและตรวจสอบโครงการที่มีมูลคาเกิน 100 ลานบาทตามนโยบายของภาครัฐ สวนงานดานโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนก็อยูในชวงปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อไฟฟาจากระบบ adder มาเปน feed in tariff ภาวะดังกลาวสงผลใหรายได
รวมของบริษัทในป 2557 ลดลงเล็กนอย โดยป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,920.08 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.33 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ป 2556 อยางไรก็ตาม ในสวนของกําไรสุทธิกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.96 จากจํานวน 354.37 ลาน
บาท ในป 2556 เปน 361.33 ลานบาทในป 2557 ซึ่งเปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมหวยบง 2 และ 3 สําหรับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท เปนดังนี้
ผลการดําเนินงาน : งบการเงินรวม
รายการ
รายไดจากงานขาย
รายไดจากงานบริการ
รายไดอื่นๆ
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน

หนวย
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
%
บาท

ป 2555
953.18
4,986.41
70.38
6,009.98
407.69
6.78
0.77

ป 2556
219.72
5,267.72
61.60
5,549.04
354.37
6.39
0.55

ป 2557
466.16
4,389.47
64.45
4,920.08
361.33
7.34
0.52

ธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก ในป 2557 มียอดรวมเพิ่มขึน้ จาก 219 ลานบาท เปน 466 ลานบาท เนื่องจากในป 2557
บริษทั มีรายไดจากการผลิตเสา 3 จี ใหกับผูป ระกอบการโทรศัพทมือถือ ซึ่งในป 2557 ผูประกอบการโทรศัพทมือถือ ทั้ง
AIS , True และ Dtac ลวนแลวแตยังลงทุนขยายโครงขายโทรศัพทมือถือระบบ 3G - 2.1 GHz อยางตอเนื่อง ซึ่งนอกจาก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนการใชโทรศัพทมือถือจากระบบ 2G มาสูระบบ 3G แลว ยังเปนการเพิ่มคุณภาพของสัญญาณและเพิ่ม
ขอบเขตการใหบริการเปนระบบ 4 G ทั้งนี้เพื่อเปนการจูงใจใหเกิดการยายเครือขาย
ธุรกิจงานบริการ ไดแกงานรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ งาน
ระบบไฟฟาและเครื่องกล ในป 2557 มีรายไดลดลงจาก 5,267 ลานบาท เปน 4,389 ลานบาท เปนผลมาจาก ป 2557
เศรษฐกิจประเทศไทยอยูใ นสภาวะชะลอตัวจากความไมแนนอนทางดานการเมือง สําหรับงานดานวิศวกรรมไฟฟาในชวง
ครึ่งแรกของปเกิดภาวะชะลอตัวของงานที่เปดประมูลเนื่องจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจตองทบทวนและตรวจสอบโครงการที่
มีมูลคาเกิน 100 ลานบาทตามนโยบายของภาครัฐ สวนงานดานโรงไฟฟาพลังงานทดแทนก็อยูในชวงปรับเปลี่ยนวิธีการรับ
ซื้อไฟฟาจากระบบ adder มาเปน feed in tariff ทําใหการลงทุนดานนี้ชะลอตัวเพื่อรอความชัดเจน
ธุรกิจดานการลงทุน ในป 2555 - 2557 บริษทั ฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย ณ. วันที่
30 ธ.ค. 2557 มีรายละเอียดดังนี้
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Wind farm :

Solar 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
= 30 mw
2016 -2018, 270 mw. Under developing)

 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
- บริษทั ฯ ถือหุน รอยละ 25 ในบริษัท อีโอลัส ซึ่ง เปน holding company ที่ถือหุนรอยละ 60 ใน
โครงการพลังงานลม หวยบง 2 และ หวยบง 3 กําลังการผลิตรวม 180 เมกกะวัตต โดยโครงการดังกลาว
เริ่มขายไฟฟาแลว ตั้งแต ป 2555 - 2556
- บริษทั ฯ ถือหุน รอยละ 10 ใน บริษัท ซัสเทนเอเบิ้ลเอนเนอรยี่สฯ ดําเนินธุรกิจโครงการพลังงานลมเขาคอ
กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต อยูระหวางกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2559
- ถือหุนรอยละ 4 ใน บริษทั วินดเอ็นเนอรยี่ส โฮลดิ้ง ซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการพลังงานลมรวม 12 โครงการ
กําลังการ ผลิตรวม 930 เมกะวัตต
ทั้งนี้การลงทุนในโครงการพลังงานลมขางตน คิดเปนกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน รวม ประมาณ 63 เมกะ
วัตต โดยในป 2557 บริษทั ไดรับผลตอบแทนเงินปนผลจาก อีโอลัส เปนเงินรวม 166.72 ลานบาท
โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
- บริษทั ฯ ถือหุน รอยละ 100 ในโครงการโซลารูฟทอป กอสรางบนหลังคาโรงงาน เด็มโกพาวเวอร ที่ จ.
ลพบุรี กําลังการผลิต 1 เมกะวัตต เริ่มผลิตไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา ปลายป 2557
- บริษทั ฯ ถือหุน รอยละ 45.7 ในโครงการโซลาฟารม ที่ จ. อุดรธานี และ จ. หนองคาย จํานวน 3 ฟารม ๆ 1
เมกะวัตต เริ่มผลิตไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟาปลายป 2557
- บริษทั ฯ ถือหุน ประมาณรอยละ 50 ในโครงการโซลารูฟทอป รวม 5 โครงการ กําลังการผลิตรวมประมาณ
1.4 เมกะวัตต ทั้ง 5 โครงการทะยอยจําหนายไฟฟาในระหวางเดือน มี.ค. – เม.ย. 2558
ทั้งนี้การลงทุน ในโครงการพลังงานแสงอาทิตยทั้ง 9 โครงการ คิดเปนกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน รวม
3 เมกะวัตต
เมื่อเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงผลการดําเนินงานแลวเสร็จ จึงเรียนเชิญประธานคณะกรรมการชุดยอยรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบป 2557 โดยเริ่มจากคุณวิทยา คชรักษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ดังนี้

คุณวิทยา คชรักษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม 9 ครั้ง โดยมีการประชุมหารือรวมกับผูบริหาร
ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดรายงานผลการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชี
และผูบริหารของบริษั ทฯมีห นาที่ รับ ผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ให มีความถูกตองเชื่อถือได ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
ใหมั่นใจวาระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทถูกตองเชื่อถือได เพื่อเปนประโยชนตอผูลงทุนและผูใชงบการเงิน
ทั้งนี้ระหวางการสอบทานและการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไมมีการรายงานวาพบการทุจริตหรือการฝาฝนกฏหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
2. อนุมั ติแผนการตรวจสอบภายในประจําป และรับ ทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ รายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริ ษั ท กล าวโดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า ไม พ บข อ บกพร อ งใดๆที่ เป น สาระสํ า คั ญ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบการเพิ่มอัตรากําลังของบุคลากรในสํานักงานตรวจสอบในป 2558 ตามแผนอัตรากําลัง
ของสํานักงานตรวจสอบเพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่มากขึ้น
3. สอบทานการเขาทํารายการและการเปดเผยขอมูลทีเ่ กี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนของป 2557 เพื่อใหแนใจวา การทํารายการที่เกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษั ท และผู ถือ หุ น ซึ่ งบริษั ท ได ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี สอดคล องตามหลั ก เกณฑ ที่ ต ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทโดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ 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
คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบัติหน าที่ดวยความรอบคอบ มีความเป นอิสระและโปรงใส ภายใตขอบเขต
หนาที่ และความรับผิดชอบ ในภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อยางเปนอิสระในการแสดงความเห็น
และขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ อประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเท าเทียม สอดคลองกับ
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดี

คุณนริศ ศรีนวล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ในรอบป 2557 ดังนี้
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บริษัทฯไดกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง 5 ดาน ไดแกดานกลยุทธ ดานการตลาด ดาน
การเงิน ดานการผลิตและบริการและดานการบริหารองคกร รวม 12 ความเสี่ยง โดยแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ชุด
ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งมีคุณพงษศักดิ์ กรรมการผูจัดการเปนประธาน มีรองกรรมการ
ผูจัดการและพนักงานระดับผูจัดการฝายเปนกรรมการ และ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ซึ่งมีตนเอง
เปนประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอีก 5 ทานเปนกรรมการ
การจัดลําดับความเสี่ยงไดจากการประเมินความสัมพันธระหวางโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดกับผลกระทบหาก
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงจะถูกนํามาบริหารจัดการเปนแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร สวนความเสี่ยงระดับรุนแรงปานกลางจะบริหารจัดการในแผนบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการฯ ในรอบป 2557 ดังนี้
ในป 2557 นั้ น ถื อ เป น ป แ ห ง การพั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) เพิ่ม 2 ชุด คือ
1) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล รับผิดชอบงานงานดานการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหารระดับสูง ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกําหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานดานกําการดูแล
กิจการ และการสงเสริมการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
2) คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงองคกร เพื่ อชวยศึกษา กลั่น กรองงานดานบริหาร และกําหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ในรอบป ที่ ผานมาคณะกรรมการบริษั ท ฯ ไดพั ฒ นาการกํากับ ดูแลกิจการของบริษัท ใหมี ประสิ ทธิภ าพ และ
มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ดังนี้
1. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใชรูปแบบประเมินที่ไดรับการปรับปรุงของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2
ครั้ง ผลการประเมินอยูในระดับดี และดีมาก
2. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
เปรียบเทียบกับเปาหมาย และหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ตั้งไว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
บุคคลดังกลาว
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งในดาน
ความรู ความสามารถ ประสบการณ
4. โครงการ Demco HR Change Management มีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติสําหรับพนักงาน
ทุกระดับของบริษัท ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ระบบการจายคาตอบแทน โดยยึดหลักวา ความเชื่อมั่น
ของพนักงานที่มีตอบริษัทเปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยสงเสริมใหเกิดความทุมเทในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการ
ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และเรื่องของการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน กับปฏิบัติอยางเทาเทียม มี
การประเมิ นความพึ งพอใจในการทํางาน และความผูกพัน ของพนักงานโดยผานโครงการ IDEMCO มีการ
กําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนการพัฒนาพนักงานสรางความกาวหนา ความมั่นคงในสายอาชีพ
โดยโครงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกิจกรรมสรางความผูกพันของพนักงาน และการประกาศเกียรติคุณ
พนักงาน
5. การตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee) เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุก
หนวยงานมีความรู และทัศนคติที่จะพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานใหสามารถ
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กําหนดแนวทาง และมาตรการลดผลกระทบของความเสี่ยงกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management : BCM) จนกลายเปนวัฒณธรรมองคกร
6. การเขารวมประกาศนโยบาย และเจตนารมณในเรื่องการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชั่นของบริษัทจด
ทะเบี ยนไทย ตามแนวทางของแนวรวมปฏิ บั ติข องภาคเอกชนไทนในการต อต านทุ จ ริต (Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) ในลําดับที่ 416
7. ในดานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหการกํากับดูแลกิจการเปนหนึ่ง
ในดัชนีวัดผลการดําเนิน งานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับการกํากับดูแล
กิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลยึดแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย(กลต.)กําหนด และตามรายงาน Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR) 2014 บมจ. เด็มโก CG Score อยูในระดับดี (Good) หรือ 3 ดาว
หลังจากประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายงานแลวเสร็จ จึงเปดโอกาสใหผเู ขาประชุมซักถาม
คุณสุริยพงศ วัฒนาศักดิ์ (ผูถือหุน)
กลาวชื่นชมผลงานความกาวหนาของทางบริษัทฯ ที่ดําเนินงานโดยมีผลกําไรมาอยางตอเนื่อง และกลาวขอบคุณ
คุณประพีร ประธานบริษัทฯ ที่ไดใหเกียรติเดินมาทักทายกับผูถือหุน กอนการประชุม สวนรายละเอียดที่จะสอบถามเพิ่มเติม
คือ
ประเด็นที่ 1 การนําเสนองบการเงินรวมบนจอภาพ แตกตางจากในรายงานประจําป หนาที่ 21 ซึ่งเปนงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทําใหเกิดความสับสนในการใชขอมูล และมีประเด็นคําถาม ดังนี้ ในขอที่ 5 รายไดงานพลังงาน
ทดแทน ป 2556 ลดลงจาก 3,591 ลานบาท คงเหลือ 1,847 ลานบาท ขอคําอธิบายประเด็นนี้ดวย
ประเด็นที่ 2 ขอมูลในตารางประมาณบรรทัดที่ 3 -4 จากบรรทั ดลางขึ้นไป แสดงสัดสวนรายไดจากงานขาย
เพิ่มขึ้น โดยเลขานุการฯ อธิบายวาเปนการเพิ่มขึ้นของการจําหนายเสาโครงเหล็ก แตพอไปดูในตารางรายไดจากการ
จําหนายเสาโครงเหล็กในรายงานประจําป ป 2556 จํานวน 64 ลานบาท ในป 2557 จํานวน 1.27 ลานบาท แสดงตัวเลขลดลง
ซึ่งขัดแยงกัน แสดงใหเห็นถึงปญหาในการนําเสนอซึ่งควรเปนตัวเลขเดียวกัน
ประด็นที่ 3 ในหนาถัดไป หนาที่ 22 มีบริษัทลูก บริษัทยอย บริษัทรวม ควบคุมรวมกัน 14 บริษัท อยากใหบริษัท
แสดงผลการดําเนินงาน แตละบริษัทวาในรอบปที่ผานมามีกําไร หรือขาดทุนมากนอยเพียงใด
ประเด็นที่ 4 เรื่องของแผนกลยุทธ หรือแผนดําเนินงานในปหนา หรือ 5 ปขางหนา ไมทราบวาจะนําเสนอใน
วาระนี้ดวยหรือไม เนื่องจากเปนความตอเนื่องกัน
ประเด็นที่ 5 เกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงองคกรที่นําเสนอ ขอใหทานระบุ ความเสี่ยงที่เปนความเสี่ยงหลัก
และแนวทางที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว
คุณไพฑูรย กําชัย
ประเด็นที่ 1 ขอมูลที่รายงานบนจอภาพเปนการรายงานตัวเลขของ “งบการเงินรวม” ซึ่งนําตัวเลขของงบเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ รวมกับบริษัทยอย สวนขอมูลที่เปดเผยอยูในรายงานประจําป หนาที่ 21 เปนงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังนั้นขอมูลที่ปรากฎในจอภาพในสวนของรายได ประเภทตางๆ จะไมตรงกับขอมูลในหนาที่ 21 เพราะเปนงบการเงินที่
ตางกัน
ประเด็นที่ 2 ตองขอขอบคุณทานผูถือหุน ประเด็นแรกเรื่องของรายไดจากโครงการพลังงานทดแทนใน “งบ
การเงินเฉพาะกิจการ” ที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2556 และป 2557 เนื่องมาจากในป 2556 บริษัทฯ มีโครงการ
กอสรางโครงการโซลารฟารมอยู 2 โครงการ คือโครงการของโรจน เพาเวอร กําลังการผลิต 24 MW เด็มโกรับงานมูลคา
2,200 ล านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการโซล ารฟ ารม 90 MW ของบริษั ท พลั งงานบริสุท ธิ์ ที่ จ. นครสวรรค มูล ค า
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โครงการประมาณ 1,400 ลานบาท 2 โครงการ มูลคา 3,600 ลานบาท บริษัทรับรูรายไดทั้ง 2 โครงการในป 2556 ประมาณ
90% แตสําหรับป 2557 งานโครงการพลังงานทดแทนทีบ่ ริษัทเปนผูกอสราง คือ งานโซลารฟารมของพลังงานบริสุทธิ์ที่ จ.
ลําปาง มูลคาโครงการประมาณ 1,700 ลานบาท เหตุผลที่เรียนในเบื้องตนวางานพลังงานทดแทนเกิดการชะลอตัว เนื่องจาก
ภาครัฐมีการปรับการรับซื้อไฟฟาจากระบบแอดเดอร (Adder) เปนระบบอัตรารับซื้อที่แนนอน (Feet in tariff) ซึ่งโครงการ
ที่บริษัทกอสราง ในป 2556 และ 2557 เปนโครงการที่ได แอดเดอรมากอนแลว โครงการใหมในปที่ผานมาไมไดเกิด
เพิ่มขึ้น และขณะนี้โครงการโซลารฟารมใหม ไมวาจะเปนสวนที่จะกอสรางในหนวยงานราชการ ในสหกรณการเกษตร
ยังคงขาดความชัดเจนในวิธีการรับซื้อไฟฟา อยางไรก็ตามในป 2558 บริษัทฯ มีโอกาสที่จะรับงานโครงการโซลารฟารมที่
ไดรับแอดเดอรแลว จากผูประกอบการ มูลคาประมาณ 1,650 ลานบาท ซึ่งคุณพงษศักดิ์จะเรียนใหทราบตอไป ประเด็นที่ 2
คือ รายไดจากการขายตารางบนจอภาพซึ่ งเป นข อมู ล “งบการเงิน รวม” แสดงตั วเลข 466 ล านบาท เนื่ องจาก ป 2557
อุตสาหกรรมในสวนของผูประกอบการ 3G เติบโต ทําใหบริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มมากขึ้น โดยรายไดดังกลาวมาจาก
งานผลิตเสาโครงเหล็ก ประกอบกิจการในนามของบริษัทเด็มโก เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่เด็มโกถือหุนอยู 100%
เพราะฉะนั้น รายไดจากการขายเสาโครงเหล็ก จะปรากฎเฉพาะในงบการเงิน รวม (เนื่ องจากรายไดมาจากบริษัทยอย)
สวนขอมูลในรายงานประจําป หนา 21 ซึ่งเปน “งบเฉพาะกิจการ” บริษัทมีรายไดจากงานขาย 1.27 ลานบาท มาจากการ
ขายอุปกรณ คางสตอกเพียงเล็กนอย ขอเรียนเพิ่มเติมเรื่องธุรกิจโรงงานเมื่อ 2 ปที่แลว ที่ประชุมผูถือหุน ไดอนุมัติปรับ
โครงสรางองคกรของเด็มโก เพื่อแยกธุรกิจใหชัดเจน โดย บมจ.เด็มโก ประกอบธุรกิจดานรับเหมา ดานพลังงาน สวน
บริษัท ยอย ดูแล ธุรกิ จขาย และธุรกิจโรงงาน โดยที่ ประชุม ผูถือหุ นไดอ นุมั ติโอนกิ จการโรงงานไปยัง บริษั ท เด็ม โก
เพาเวอร จํากัด ในป 2556
คุณสุริยพงศ วัฒนาศักดิ์ (ผูถือหุน)
การประชุมใหญผูถือหุนเปนเรื่องสําคัญ และที่สําคัญมากก็คือเรื่องการสื่อสารองคกรระหวางผูบริหารกับผูถือหุน
ฉะนั้น ทําอยางไรก็แลวแตขอใหตารางที่ทานนําเสนอกับขอมูลที่ปรากฎในรายงานประจําป ควรเปนตารางเดียวกัน ฉะนั้น
ขอเสนอแนะวาในปหนาใหนําเสนอรูปแบบที่สอดคลองกันและใหเขาใจงาย
คุณไพฑูรย กําชัย
กลาวขอบคุณผูถือหุนและแจงวาในปตอๆไป ในสวนของการเสนอรายงานจะพยายามเสนอใหมีความชัดเจน
มากกวาปนี้ สําหรับเรื่องของแผน 5 ป เนื่องจากวาการรายงานในวาระนี้เปนเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานในชวงที่
ผานมา สวนแผนในอนาคต คุณพงษศักดิ์จะรายงานใหทราบในวาระอื่นๆ
คุณนริศ ศรีนวล
บริษัท มีสัญญากอสรางจํานวนมาก ดังนั้นปญหาที่มีความเสี่ยงหลักของบริษัท คือเรื่องการบริหารสัญญา ซึ่ง
ปญหาอาจมาจากการออกแบบ มาจากการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งบริษัทก็หาวิธีแกปญ หาเหลานี้อยูโดยใช เครื่องมือบริห าร
โครงการ ซึ่งจะสามารถทําใหการบริหารสัญญาในแตละสัญญาแลวเสร็จตามเปาหมายได ทําใหไมตองเสียคาปรับ หรือวา
ทําใหสัญญาแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ทําใหบริษัท มีรายไดตามเปาหมายที่วางไว ในป 2558 นี้เราก็จะไดนํา Microsoft
Project เขามาใชจัดการในทุกสัญญา และจะดูแลและควบคุมแตละสัญญาใหอยูในกําหนดตามเปาหมายทุกประการ
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ แจงใหทปี่ ระชุมทราบวาวาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบไมมีการ
ลงคะแนน จึงขอใหทปี่ ระชุมผูถือหุน พิจารณาวาระที่ 3 ตอไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงาน
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เลขานุ การบริษั ท ฯ ชื้แจงให ที่ป ระชุ มทราบวาเพื่ อใหเปน ไปตาม พ.ร.บ.บริษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ขอบังคับของบริษัทขอ 54 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
บริษัทฯไดนําสง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ใหกับทานผูถือหุน ตามรายงานประจําป 2557 ที่ไดสง
ใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว บริษัทใครขอเรียนสรุปขอมูลใหกับทานผูถือหุนทราบดังนี้
งบกําไรขาดทุนฯ ( งบการเงินรวม )
รายการ
รายไดจากงานขาย
รายไดจากงานบริการ

หนวย
ลานบาท
ลานบาท

ป 2555
953.18
4,986.41

ป 2556
219.72
5,267.72

รายไดอื่นๆ
รายไดรวม

ลานบาท
ลานบาท

70.38
6,009.98

61.60
5,549.04

กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน

ลานบาท
%
บาท

407.69
6.78
0.77

354.37
6.39
0.55

ป 2557
466.16
4,389.47
64.45
4,920.08
361.33
7.34
0.52

งบแสดงฐานะทางการเงิน ( งบการเงินรวม )
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนผูถือหุน
ทุนชําระแลว
อัตราสวน หนี้สนิ : สวนผูถือหุน

หนวย
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ป 2555
4,460.49
2,691.42
1,769.07
553.41
1.52 : 1

ป 2556
5,879.08
2,743.97
3,135.11
692.83
0.87 : 1

ป 2557
6,240.72
2,894.98
3,345.74
692.83
0.87 : 1

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นวา
สินทรัพยรวมของบริษทั เพิ่มขึน้ อยางตอเนื่องในระหวางป 2555 – 2557 จาก 4,460 ลานบาท เปน 5,879 ลานบาท
และ 6,240 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2555 กับป 2557โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญ
เกิดจากการลงทุนในบริษทั รวมและบริษทั ยอยประมาณ 1,200 ลานบาท
สวนหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นไมมากนัก จากระดับตัวเลข 2,691 ลานบาทในป 2555 เปน 2,894 ลานบาท ใน
ป 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7 โดยการเพิ่มขึ้นสวนใหญเปนภาระหนีจ้ ากการดําเนินธุรกิจปกติ
สําหรับสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2555 กับป 2557 โดยเปนการเพิ่มขึ้นมา
จากการรับเงิน exercice Demco – W4 ในป 2556 การเพิ่มทุน Right Offering ในป 2556
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และ เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทในรูปแบบ อัตราสวนหนี้สิน : สวนของผูถือหุน จะเห็นวาอยูในเกณฑ
คอนขางต่ํา โดยอัตราสวนหนี้สิน : สวนของผูถือหุน ณ.สิ้นป 2557 อยูที่ 0.87 : 1
เมื่อชี้แจงแลวเสร็จจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ (ผูถือหุน)
ขอชื่นชมในผลการดําเนินงาน 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 ขอคําอธิบายในประเด็นดังกลาว
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 และที่พูดถึงเรื่องความเสียหายตางๆ ขอคําอธิบายดวย เพื่อ
ความชัดเจน และมีเรื่องที่เกี่ยวของกับเจาของผลิตภัณฑ contractor ที่เราระงับการจายเงิน คือ บริษัทกลุมอีโอลัสระงับการ
จายเงิน 2,705 ลานบาท ในฐานะผูถือหุนอยากจะทราบวาผลเปนยังไง ตกลงกันดวยดี เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวหรือยัง รวมทั้ง
คดีความตางๆ ไดดําเนินการเปนยังไงบาง
คุณไพฑูรย กําชัย
สวนแรกในสวนของลูกหนี้เฉพาะกิจการที่มีอายุเกิน 12 เดือน และในสวนของหนี้สงสัยจะสูญ และลูกหนี้เช็คคืน
ในสวนหนี้ของงานกอสราง 160 ลานบาท เปนหนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากผูประกอบการโรงไฟฟา ซึ่งวาจางใหบริษัทเปนผูกอสราง
โรงไฟฟา ลูกหนี้ในกลุมผูประกอบการโรงไฟฟาจะมีสวนของเงินกูจากธนาคารและในสวนของเงินทุนที่จะชําระหนี้ แตมี
ลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งเปนผูประกอบการในโรงไฟฟาโซลารฟารม บริษัทเขารับงานมูลคาประมาณ 400 ลานบาท มีประเด็นที่
เจาของเปนผูซื้อแผง ในขณะที่บริษัทเปนผูติดตั้ง ปรากฎวาหลังจากที่ติดตั้งเรียบรอยแลว ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไมเปนไป
ตามการ ที่คํานวณไวตั้งแตตน ในประเด็นนี้ยังเปนกรณีที่ทั้งผูวาจาง ผูผลิตแผง และบริษัทเองในฐานะที่เปนผูติดตั้งระบบ
ยังรวมกันแกไขปญหานี้อยู ลูกหนี้เปนตัวเลขประมาณ 70 ลานบาท
สวนที่ 2 จะเปนลูกหนี้โครงการพลังงานทดแทนเชนเดียวกัน และทั้ง 2 สวนนี้เปนลูกหนี้ที่อยูในกลุมของผูลงทุน
ในโครงการ ในมุมของกระแสเงินสดที่จะชําระหนี้ไมไดเปนประเด็นที่จะไมมีกระแสเงินสดที่จะชําระหนี้ แตเปนประเด็น
ที่บ ริษั ท อยูในช วงแกไขป ญ หาในเรื่อ งงาน การแก ไขป ญ หาจะมีทั้ งในส วนของตั วผูผ ลิต และผูรับ เหมา และเจาของ
โครงการ ในสวนนี้บริษัทไมตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ไมไดมีการตั้งประมาณการ เพราะตัวเลขเปนตัวเลขที่เรามั่นใจวาจะ
เรียกเก็บเงินไดเมื่อการแกไขปญหาแลวเสร็จ ในกระบวนติดตามหนี้บริษัทก็จะมีการติดตามตามลําดับ มีการทวงถาม มีการ
ยื่นโนติ๊ส และก็มีการยื่นฟองรอง ตอมาลูกหนี้เช็คคืน ก็คือในกลุมของลูกคาที่หลังจากมีกระบวนการทวงถามหนี้ มีการ
ประนอมหนี้ โดยการเอาเช็คลวงหนามาชําระหนี้ สิ่งที่ดําเนินการหลังจากเช็คคืน เราตั้งคาเผื่อ 100% เมื่อมีเช็คคืนและมีการ
ติดตามโดยการฟองรอง
คําถามตอมาที่เกี่ยวกับเรื่องของหนา 76 เรื่องสัญญาการขายหุนที่บริษัทถืออยูในอีโอลัสใหกับวินดเอ็นเนอรยี่โฮ
ลดิ้ง ในการลงทุนในอีโอลัส บริษัทฯ ไดขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุนลงทุนในอีโอลัส 27% เปนเงินประมาณ 1,300 ลาน
บาท การลงทุนเกิดขึ้นประมาณป 2554 , 2555 บริษัท มีขอตกลงกับวินดเอ็นเนอรยี่โฮลดิ้งในสัญญาระหวางผูถือหุนวา
กอนที่โครงการหวยบง 2 และหวยบง 3 จะขายไฟใหกับการไฟฟาฝายผลิต วินดเอ็นเนอรยี่โฮลดิ้ง มี Option ที่จะซื้อคืนหุน
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2% โดยกําหนดราคาหุน 120 ลานบาท ในขณะที่เด็มโกซื้อหุนลงทุน ราคา 100 ลานบาท ดังนั้นเปนขอตกลงเบื้องตนใน
สัญญาระหวางผูถือหุน ตั้งแตเริ่มตนของการลงทุน
ประเด็นถัดมา เรื่องของหมายเหตุหนา 77 เกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทฯ มีการกอสรางสายสงแรงสูงระหวางโครงการที่
หวยบงมาถึงจุดรับซื้อไฟที่สถานีไฟฟาชัยบาดาลระยะทาง 52 กิโลเมตร ในป 2555 บริเวณนั้นไดเกิดพายุ และทําใหเสาของ
สายสงที่บริษัทกอสรางลมทั้งหมด 10 กิโลเมตร บริษัทใชระยะเวลาในการซอมแซมเสาทั้งหมดประมาณ 4 เดือน ตนทุน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประกันเปนผูจายชดเชย แตอยางไรก็ตามเสาที่ลมชวงหนึ่งทับปมน้ํามันซึ่งเจาของปมมีการฟองรองบริษัท
ฯ และบริษัทที่เปนเจาของโครงการหวยบง 2 มูลคาที่ฟองขณะนั้น ประมาณ 163 ลานบาท หากแตคากอสรางจริงที่เสียหาย
คือ ประมาณ 27 ลานบาท สวนที่เหลือคือเรียกรองคาขาดประโยชน หลังจากมีการฟองไดเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย ศาล
ไดกําหนดมูลคาความเสียหายเหลือ 11 ลานบาท ใน 11 ลานบาทศาลชั้นตนไดพิจารณาใหเด็มโกจาย 7 ลานบาท ซึ่งทาง
ผูเสียหายไดยื่นอุทรณ ศาลอุทรณไดตัดสินใหเด็มโกจาย 4.6 ลานบาท ซึ่งปจจุบันคดีเขาสูกระบวนการฎีกา แตอยางไรก็
ตามทางผูเสียหายไดถอนฟองในชั้นฎีกา ทางเด็มโกก็ไดจายคาเสียหายตามคําตัดสินของศาลอุทรณ คือเริ่มตน 4.6 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ย 7.5% ระยะเวลาประมาณ 2 ป เด็มโกจายเงินใหทางผูเสียหายรายนี้ประมาณ 5.2 ลานบาท ซึ่งปจจุบันคดีนี้ก็
ถึงที่สุดแลวก็จายชําระไปเรียบรอยแลว สําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้นในป 2555 สวนของอีโอลัสเปนชวงที่โครงการพลังงาน
ลมหวยบงใกลแลวเสร็จ ในการตรวจรับงาน ปรากฎวาอุปกรณของผูจําหนายบางสวนมีปญหา ทําใหใบแจงหนี้ที่ผูจําหนาย
เรียกเก็บเงินประมาณ 2,475 ลานบาท ทางอีโอลัสไดปฏิเสธการจายเงิน ซึ่งทางผูสอบบัญชีเองไดนํารายละเอียดมาเปดเผย
ใหผูถือหุน และผูใชงบของเด็มโกไดรับ ทราบ ขณะนี้ผูจําหนายไดเขามาซ อมอุป กรณ ในโครงการและมีการชําระเงิน
เรียบรอยแลว
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ (ผูถือหุน)
ขอเรียนถามเพิ่มเติมวาคณะกรรมการบริษัทไดประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เกี่ยวกับการรับ
เงินปนผลจากอีโอลัส ไมทราบวาบริษทั ไดรับเรียบรอยแลวหรือไมเนื่องจากมีเงื่อนไขของบริษัทตางๆเขามาเกี่ยวของอีก
หลายบริษทั
คุณไพฑูรย กําชัย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ขณะนั้นอีโอลัสมีมติที่จะจายเงินปนผล หากแต
อีโอลัสจะจายเงินปนผลไดจะตองรอรับเงินปนผลจากเฟรสโคราช และเคอารทูกอน ดังนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
จึงระบุวาทางเฟรสโคราชจะจายเงินปนผล 288 ลานบาท เคอารทูจะจายเงินปนผล 217 ลานบาทใหอีโอลัส และอีโอลัสจะ
จายเงินปนผล 465 ลานบาท ใหกับเด็มโก และผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดรับเงินปนผลจํานวน 116 ลานบาท จากอีโอลัสในชวง
เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งคือเงินปนผลที่เกิดจากมติการจายเงินปนผลเมื่อเดือนเมษายน 2557 และชวงไตรมาส 3 บริษัท
ไดรับเงินปนผลงวดที่ 2 ของป 2557 จากอีโอลัสอีกประมาณ 50 ลานบาท ทําใหเห็นวาในบรรทัดสุดทายของหนา 77 บริษัท
บันทึกเงินปนผลรับทั้งหมด 166 ลานบาท
เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม จึงขอใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยการลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของที่ประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557 และการจายเงินปนผล
เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2557 และการจายเงินปนผล ดังนี้
ในวาระนี้ บริษทั ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษทั ขอ 32
และ 33 ที่กําหนดไววาคณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถ ือหุนอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาจัดสรรกําไรและ
จายเงินปนผล และดําเนินการตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งกําหนดไววาบริษทั
จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สําหรับงบการเงินสิ้นสุด 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 ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 มีมติเสนอให
บริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองฯ จํานวน 16,300,000 บาท บาท คิดเปนรอยละ 5.02 ของกําไรสุทธิ
ประจําป เมื่ อรวมกั บ กํ าไรสะสมที่ จั ดสรรไวก อ นหน าจํานวน 65,340,676.87 บาท จะเป น กํ าไรสะสมจัด สรรทั้ งสิ้ น
81,640,676.87 บาท คิดเปนรอยละ 8.63 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 946,528,100 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนจอภาพ
ดังนี้
หนวย
รายการจัดสรรกําไรตามกฎหมาย
จํานวน
1. เสนอจัดสรรกําไรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
2. กําไรสุทธิประจําป 2557
3. จัดสรรเปนอัตรารอยละ (ของกําไรประจําป)
4. กําไรสะสมที่จัดสรรไวกอนหนา
5. รวมกําไรที่จัดสรรทั้งสิ้น
6. ทุนจดทะเบียน
7. จัดสรรเปนอัตรารอยละ (ของทุนจดทะเบียน)

16,300,000.00
324,842,234.15
5.02
65,340,676.87
81,640,676.87
946,528,100.00
8.63

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหจายเงินปนผลในอัตราหุน ละ 0.135 บาท จากผลประกอบการครึ่งปหลัง
ของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 โดย ใหวันกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 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 เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 8/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สําหรับผลประกอบการครึ่งปแรก อัตรา 0.125 บาทตอหุน จํานวน 692,832,900 หุน คิด
เป นเงิน จํานวน 86,604,112.50 บาท รวมเงิน ป นผลจายทั้ งป จํานวน 185,199,009.18 บาท คิ ดเป น อัตราการจายเงิน ป น
ผลรวมรอยละ 57.01 ของกําไรสุทธิประจําป 2557 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดจายเงิน
ปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ รายละเอียดการคํานวนอัตราการจายเงินปนผล ตามที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
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รายการจายเงินปนผล
1. อัตราจายเงินปนผลตอหุน ที่เสนอขออนุมตั ิ
2. จํานวนหุน ที่มีสิทธิ์รับเงินปนผล
3. เปนเงินปนผลจายทีเ่ สนอขออนุมัติ
4. เงินปนผลระหวางการ
(ผลประกอบการ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2557)
5. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น
6. กําไรสุทธิประจําป 2557
7. อัตราการจายเงินปนผลป 2557 เปนรอยละ

จํานวน
0.135
730,332,568
98,594,896.68
86,604,112.50

หนวย
บาท
หุน
บาท
บาท

185,199,009.18 บาท
324,842,234.15 บาท
57.01

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ป 2557
ป 2556
ป 2555
1. กําไรสุทธิ เฉพาะกิจการ (ลานบาท)
324.84
191.30
372.76
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
730.33
692.70
629.07
3. เงินปนผลจายตอหุน(บาท/หุน)
0.26
0.15
0.35
4. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น(ลานบาท)
185.20
103.92
201.11
5. อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ(รอยละ)
57.01
54.32
53.95

ป 2554
134.98
516.67
0.115
55.72
41.28

ภายหลังชี้แจงแลวเสร็จ จึงเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถาม
-ไมมีผูถือหุนถามเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการบริษัท จึงไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผล
การดําเนินงานป 2557 จํานวน 16.30 ลานบาทเพื่อเปนทุนสํารองตามกฏหมาย และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานครึ่งหลังของป 2557 โดยจายจากกําไรสวนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.135
บาท ตามที่เสนอโดยการลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของที่ประชุม
มติที่ประชุม

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 และใหวันกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ กําหนดจายเงิน
ป น ผลในวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอทุ ก ประการ ด ว ยคะแนนเสี ย ง
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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วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัตแิ ตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวาระ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว าเนื่ อ งจากคุ ณ เสริ ม ศั ก ดิ์ จารุ ม นั ส ประธานกรรมการสรรหา
คาตอบแทนฯ พนตําแหนงตามวาระในวันประชุมในวันนี้ดวย จึงเรียนเชิญ คุณไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาฯ เปนผูแจงรายละเอียดของวาระนี้ใหที่ประชุมทราบ
คุณไมตรี
ตาม พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับ ขอ 19 ของบริษัทฯกําหนดไววา “ ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงทีส่ ุด โดย ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง และกรรมการผูอ อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนงใหมอีกก็ได
ในป 2558 นี้ กรรมการที่จะพนจากตําแหนง ในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษทั ไดแก
1. นายวิทยา คชรักษ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
4. นายไพฑูรย กําชัย
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยกรรมการที่ไมมีสวนไดสวนเสียไดรวมกัน
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ โดยพิจารณาทั้งดานคุณสมบัติที่สอดคลองตามขอกําหนดและกฏหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญ ญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนคุณวุฒิ ความรูความสามารถประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา อันจะเปนผลประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯได
นําเสนอรายชื่อบุคคลตอคณะกรรมการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
กุมภาพั นธ 2558 ไดพิ จารณาโดยกรรมการที่ ไมมีส วนได เสี ย มี มติ เห็ น ชอบให เสนอตอ ที่ป ระชุมสามั ญ ผูถือ หุ นเพื่ อ
พิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการที่ พ น ตําแหน งตามวาระ ดั งรายชื่ อ ที่ ป รากฏบนจอภาพเข าดํ ารงตํ าแหน งกรรมการต อ 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 ซึ่งเขมงวดกวา
ขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ ในเรื่องการถือหุนของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม โดยใหนับ
รวมการถื อหุ น ของผู ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ กรรมการรายนั้ น ๆ ด วย (ขอ กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ฯ
กรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละ 1)
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ทั้งนี้ บริษัทไดนําสงรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 3
เรียบรอยแลว
ภายหลังการชี้แจงเสร็จ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
-ไมมีผูถือหุนซักถามเมื่อไมมีผูถือหุนซักถามจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระ โดยพิจารณาเปนรายบุคคล ในวาระนี้กรรมการแตละทานจะตองไดรับการอนุมัติแตงตั้งดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ที่ประชุม ซึ่งวาระนี้จะเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะขอเก็บคะแนนเสียงที่ไมเห็น
ดวยและงดออกเสียงกอน
มติที่ประชุม

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 คิดเปนรอยละ
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

วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พ.ศ. 2558
คุณไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียดการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2558 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
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การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2558 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัท ประจําป 2558 โดยใชแนวปฏิบัติเดิมในการ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการของบริษัท คือ พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
บริษัทชั้น นําในประเทศไทย รวมทั้งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และไดนําขอมูลการเจริญเติบโตของธุรกิจวิศวกรรมไฟฟา และพลังงานทดแทน ภาวะเศรษฐกิจ และ
เงินเฟอมาใชในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกดวย
โดย คณะกรรมการบริษัทไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เห็นสมควรกําหนด
อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2558 เทากับป 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ มีรายละเอียดประกอบปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน / คาตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดยอย
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาฯ
• กรรมการสรรหา
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
• กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

ป 2558
บาท/คน/เดือน

ป 2557
บาท/คน/เดือน

55,000
22,000

55,000
22,000

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

สําหรับ กรรมการที่ทํ าหน าที่ ในคณะกรรมการชุด ยอ ยมากกวาหนึ่ งคณะ ให ไดรับค าตอบแทนรายเดื อนตาม
คาตอบแทนคณะกรรมการที่สูงกวาเพียงคณะเดียว แตใหไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่เขาประชุม 2,500 บาท/ครั้ง สวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทไมมีคาเบี้ยประชุม
นอกจากคาตอบแทนกรรมการบริษัทที่กลาวมาแลว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ยังไดรับ
คาตอบแทนในรูปสิทธิประโยชนอื่นๆ ไดแก สวัสดิการ คาตรวจสุขภาพประจําป การประกันชีวิตกลุมกรรมการ คาชดเชย
พาหนะเดินทาง และคาใชจายในการอบรม สัมมนา คาสมาชิกของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และสถาบันที่เกี่ยวของ เชน กลต. ตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม เมื่อคํานวณการจายคาตอบแทนตามจํานวน กรรมการและการดํารงตําแหนงปรากฏวาคาตอบแทน
กรรมการในป 2558 ที่เสนอขออนุมัติ เปนจํานวนเงิน 6,112,000 บาท ลดลงรอยละ 5.97 คิดเปนจํานวนเงิน 388,000 บาท
เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการจํานวน 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
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
400,000
ไมมี
รวม
6,112,000
6,500,000
ภายหลังชี้แจงแลวเสร็จจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
คุณสุริยพงศ วัฒนาศักดิ์ (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
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม จึงขอใหผูถือหุน พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ใน
วงเงินไมเกิน 6,112,000 บาท ตามที่เสนอ โดยการลงมติ ในวาระนี้จะตองผานการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงสองในสามของที่
ประชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 2558 จํานวนเงินไมเกิน 6,112,000 บาท ใหมี
ผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่นดวยคะแนนเกินสองในสาม ดังตอไปนี้
เห็นดวย
314,535,404 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9527
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
149,003 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0473

วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกําหนดจํานวนเงิน คาสอบ
บัญชีประจําป 2558
เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญคุณวิทยา คชรักษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการเสนอ
แตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับป 2558
คุณวิทยา ชี้แจง ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอ 33 กําหนดวา ให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปโดยการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 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 สําหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการที่ควบคุม
รวมกัน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะสงผลกระทบกับการปฏิบัติหนาที่
อยางอิสระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได พิ จ ารณาป จ จั ย ต างๆ ได แ ก ธุ ร กรรมของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ภาระหนาที่ของผูสอบบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใชในปจจุบันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอใหผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
กอน 150,000 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฎบนจอภาพ ดังนี้
ขอมูลคาสอบบัญชี เปรียบเทียบ คาสอบบัญชี 2 ปที่ผานมาปรากฏตามตาราง ดังนี้
จํานวนเงิน
รายการ
ป 2558(ปที่เสนอ)
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-

ลงคะแนน

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม จึงไดขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

มติที่ประชุม

มติแตงตั้งผูสอบบัญ ชีประจําป 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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วาระที่ 8. พิจารณากิจการอื่นๆ
ประธานฯ ขอใหคุณพงษศักดิ์ ศิริคปุ ต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตให
ที่ประชุมทราบ
คุณพงษศักดิ์ ศิริคปุ ต กรรมการผูจ ัดการ ชี้แจง ตามจอภาพ ดังนี้
งานระหวางดําเนินการ ณ 28 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 5,059.42 ลานบาท
ป 2558
ป 2559
ลักษณะโครงการ
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 สิ้นกุมภาพันธ 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 รายละเอียดจะชี้แจงในชวงสุดทาย 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

70,140

65,660

23,500

23,500

TOTAL

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
Electricity
purchase
Executed
Capacity COD/Expected
Project
under PPA
Project progress
by
(MW)
COD
contract
(MW)
1. West Huay bong 2
Aeolus/ KR2
90
103.5
Feb. 2013 Electricity supplied
to
2. West Huay bong 3
Aeolus/ FKW
90
103.5
Nov. 2012 power system
already
3. Kao koh
Sustainable
60
59.8
2016 Signed PPA to
EGAT
4. Watabak
Watabak
60
68
2016
already
5. Korat 02/01
Theparak
90
100
2017
6. Korat 02/02
Tropical
90
100
2017 EGAT confirmed to
7. Korat 02/03
KRS3
90
100
2018 purchase Electricity
8. North Kritsana
9. Korat 02/04

KWP
KR1

90
90

100
100

10. ST 1

Infinite

60

75

11. Roi-et

Roi-Et

60

75

12. Mukdahan

Romklao

60

75

930

1,059.80

Total

2018
2019 Awaiting EGAT to
2019 confirm for
2020 electricity
2020 purchasing

ตอมางานในตลาด ลูกคารายที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ EGAT ในชวง 5 ป จะมีงบประมาณ
การลงทุน 120,000 ลานบาท ไดแกงานปรับปรุงระบบไฟฟา เพิ่มสถานีไฟฟา ระบบสายสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และระบบสายสงในภาคใต ตัวเลขที่ปรากฎในตารางเปนงบประมาณ เฉพาะ กอสรางสถานี
ไฟฟา (Substation) และระบบสายสงที่บริษัทเขาประมูลเปนงาน เฉลี่ย 10,000 ลานบาทตอป บริษัทตั้งเปาที่จะรับงาน ปละ
ประมาณ 10% คือประมาณปละ 1,000 ลานบาท สวนที่ 2 งานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีงานกอสราง Substation กับระบบ
สายสง ที่บริษัทเขาประมูล เฉลี่ยปละประมาณ 7,000 ลานบาท บริษัทคาดวาจะรับงาน ประมาณ 1,500 ลานบาท รายที่ 3
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก IPP , SPP บริษัทรับงาน Substation และสายสงของ IPP , SPP ซึ่งในปนี้มีการประมูลในงบประมาณ
2,500 ลานบาท บริษัทรับงานเฉลี่ยปละประมาณ 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 พลังงานบริสุทธิ์ อีก 90 MW ที่ จ.พิษณุโลก บริษัทมีโอกาสที่จะเปนผูรับงาน ซึ่ง
ก็มั่นใจวานาจะไดงานกวา 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% ขณะนี้มกี ารยื่นขอ PPA ไปที่การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคสงเรื่องตอไป
ที่การไฟฟาฝายผลิต เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับซื้อไฟฟา ถัดมาเรื่องเสาโครงเหล็ก ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท
เด็มโก เพาเวอร ปที่แลว มีมูลคางานประมาณ 466 ลานบาท สวนในปนี้โครงการ 3G 4G ก็ยังดําเนินการตอเนื่องจากบริษัท
ตั้งเปารับงานในปนี้ประมาณ 500 ลานบาท สวนการกาวเขาสูประเทศเพื่อนบาน AEC ประเทศแรกที่บริษัทเขารวมลงทุน
คือประเทศลาว ปจจุบันจัดตั้งบริษัท เด็มโก เดอลาว เรียบรอยแลว โดย เด็มโกถือหุน 90% นักธุรกิจลาว 10% แผนงานขั้น
ที่ 1 ไดแก สัมปทานน้ําประปาที่แขวงหลวงพระบาง มีการเซ็น MOU กับแขวงหลวงพระบางเรียบรอยโดยแขวงหลวงพระ
บางมีการเซ็น MOU กับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อเปนที่ปรึกษาดานวิชาการและเทคนิคในการผลิตน้ําประปา ระยะเวลา
สัมปทาน ทั้งสิ้น 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 ครั้งละ 70 ลานบาท สวนโครงการใน
ขั้นที่ 2 ไดแกการนําสายไฟฟาที่อยูบนเสาปูนในเขตเทศบาลลงดินทั้งหมด ซึ่งอยูในการศึกษา สวนโครงการในขั้นที่ 3
ไดแกการเดินตามแผนขยายโรงไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 10 MW, 50 MW และ 100 MW รวมแลวกวารอยแหงทั่วประเทศ
ลาว แตละแหงมีความจําเปนตองสรางสถานีไฟฟายอย และมีการสรางระบบสายสง ซึ่งงานเสาโครงเหล็ก จะเปนงานใหกับ
ธุรกิจโรงงานของเราตอไปในอนาคต ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทจะไดงานรับเหมา ในรูปของ Substation และระบบสายสง
เชนกัน
ถัดมาประเทศพมา บริษัทรับงานขนาด 90 ลานบาท เปนงาน สรางสถานีไฟฟายอยขนาดเล็ก 2 แหง ที่ทวายกับ
กัลเบิรก ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ จะจายไฟเขาระบบ นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางสํารวจงานกอสราง 2 โครงการ
อาจจะเกิดประมาณ ไตรมาส 4 ของปนี้
สําหรับกรณีวินดเอ็นเนอรยี่โฮลดิ้ง(“วินดฯ”) ซึ่งทานผถือหุนทานหนึ่งมีเรื่องคดีความ ปจจุบันมีขอกังวล 2 ประเด็น
ไดแก 1) อํานาจการบริหารของทานนี้ในวินดฯ และ 2) หุนของทานผูนี้ในวินดฯ จะเปลี่ยนแปลงอยางไร ความคืบหนาเปน
ดังนี้ ในสวนของอํ านาจการบริห าร ท านผูนี้ ไดลาออกจากการเปน กรรมการในวิน ดฯ โดย วิน ดฯ มีการจดทะเบี ยนกั บ
กระทรวงพาณิชยเรียบรอย เพราะฉะนั้นอํานาจการบริหารงานของทานผูนี้ในวินดฯ ก็ยุติไป สวนเรื่องของการถือหุนของ
ทานผูนี้ในวินดฯ ที่ผานมาก็มีทั้งนักลงทุนสถาบัน บุคคล บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยประมาณ 8-9 ราย สนใจเขาซื้อหุน
ซึ่งมีการเสนอราคาเบื้องตน หากแตปจจุบันเหลืออยู 3-4 ราย ระหวางการเสนอราคาและเงื่อนไขจายเงิน คาดวาหุนของทานนี้
จะไดขอสรุปประมาณสิ้นไตรมาส 2 นี้
เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นคุณพงษศักดิ์ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน (ผูถือหุน)
เรียนถามโครงการที่พมา ซึ่งมีแผนดินไหว มีอะไรแลวมันจะมีผลกระทบมากนอยแคไหน
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
ในพมาเรายังไมไดไปลงทุน เรารับงานในรูป EBC รับเงินในรูปของ LC จึงไมนาจะมีปญหาแตอยางใด
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน (ผูถือหุน)
ขอชื่นชมในวิสัยทัศนของผูบริหารบริษัทฯ ที่มองดวยความเชื่อมั่นวาจะมีความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และขอ
เรียนถาม 2 ประเด็น 1) สัดสวนรายไดของงานวิศวกรรมไฟฟา และงานพลังงานทดแทน 2 )อยากเสนอแนะใหผูบริหารได
เปดโอกาสใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมโรงงานตางๆ โดยเฉพาะเกี่ยวของกับพลังงาน
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คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
ในเรื่องเยี่ยมชมไมวาจะเปนพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย บริษัทไดขอใหทางสมาคมสงเสริมการลงทุนเปนผู
คัดเลือกผูเขาไปเยี่ยมชม โดยบริษัทจะจัดใหมีการไปเยี่ยมชมเปนระยะๆ
คุณไพฑูรย กําชัย
เรื่องสัดสวนของรายได ในป 2556 สัดสวนรายไดของวิศวกรรมไฟฟาอยูที่ 30% พลังงานทดแทนอยูที่ประมาณ
60% อื่นๆ 10% ตอมาป 2557 งานวิศวกรรมไฟฟาอยูที่ 45% พลังงานทดแทนอยูที่ 35% งานอื่นๆ อยูที่ 20 % สําหรับปนี้เรา
คาดวางานสวนของวิศวกรรมไฟฟาจะเพิ่มขึ้น เพราะมีการรับงานจากการไฟฟาฝายผลิต
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน (ผูถือหุน)
อยากทราบวาอัตราสวนเปอรเซ็นที่บริษัทลงทุนในโครงการพลังงานลมมากนอยเพียงใด เพราะขอมูลที่ทราบ เด็ม
โกเปนบริษัทที่ทําพลังงานลมอยูเพียงบริษัทเดียวในตลาดหลักทรัพย สวนนอกจากนั้นถือวายังไมไดลงทุนใดๆ
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนมีกําหนดการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานลมประมาณ 1,200 MW ตอมาเพิ่มเปน 1,800
MW ซึ่งวินดยื่นขอ PPA ไป 930 MW. หรือประมาณ 50% ของทั้งหมด สวนรายอื่นที่มีการพัฒนาก็ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของการ กฟผ.
คุณธนันชัย (ไมแจงนามสกุล) (ผูถือหุนรายยอย)
สอบถามเรื่องหุน ของวินดฯ ไมทราบวาทางบริษัทฯ มีนโยบายหรือความเคลื่อนไหวอยางไรในหุน ของวินดฯ
ประเด็นที่ 2 คือ เรื่องของการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแงของวิสัยทัศน และเปาหมายของบริษัทฯ ในแงเปาหมายในการ
ลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟาหรือดานพลังงานทดแทนยังไง
คุณพงษศักดิ์ 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
สดในอนาคตซึ่งคิดวาบริษัทยังมีเพียงพอ สําหรับนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทจะลงทุนโครงการพลังงานทดแทน เชน
โรงไฟฟาขยะ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยสุดทายบริษัทจะมีสัดสวนกําไรจากการลงทุนตอกําไรจากการรับเหมา 60:
40
คุณธนันชัย (ไมแจงนามสกุล) (ผูถือหุนรายยอย)
คําถามขอแรกอาจจะไมเคลียรงั้นผมขอถามตรงๆ วาสนใจจะเขาไปซื้อหุนในวินดฯ หรือไม
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
ขึ้นอยูกับราคา ราคาลาสุดหุนละ 570 บาท บริษัทคงไมซื้อ เนื่องจากวาเรามีความจําเปนตองใชเงินในการลงทุน
อื่นๆ
คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน (ผูถือหุน)
เรื่องอัตราผลตอบแทน ถารัฐเปลี่ยนจากแอดเดอรเปนอัตราคาไฟคงที่ อัตราผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกันแลวจูง
ใจมากนอยแคไหน
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คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
สําหรับโซลารรูปแบบแอดเดอร IRR สูงกวา 15% แตระบบอัตราคาไฟคงที่ IRR 10 - 12% ในสวนของพลังงานลม
เดิม IRR 15% แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี ดานความสูงของเสาและความยาวของใบพัดเพิ่มขึ้น ทําให IRR มากกวา
20%
คุณสุรกิจ ฉมามหัทธนา (อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
ทราบวาบริษัทฯ ของเราไดเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยกับ IOD แลวนั้นอยาก
ใหทานประธานกรุณาเลาถึงความคืบหนา และแผนปฏิบัติอันจะนําไปสูการรับรองจาก IOD ดวย
คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส
ปจจุบันทาง IOD ตอบรับมาเมื่อประมาณตนกุมภาพันธ 2558 ปจจุบันเราอยูในระหวางการดําเนินการตามขั้นตอน มี
เปาหมายวาจะไดรับการรับรองภายในตนปหนา ปนี้อยูในระหวางการดําเนินการรายละเอียดตางๆ ตาม Checklist ของ CAC
คุณรัศพงษ ทวีแสงสกุลไทย (ผูถือหุน)
โซลารฟารมพอเปลี่ยนมาเปนระบบ FIT IRR จะไดนอยลง ขอเรียนถามวาพลังงานลมเมื่อเปลี่ยนเปน FIT มีผลตอ
IRR อยางไร
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
ปจจุบันยังไมมีการกําหนด FIT ของโครงการพลังงานลม
คุณเจนวิทย สมบัติเริญวงศ (ผูถือหุน)
ในสวนของวินดฯ พอมีผูถือหุนใหมแลวคาดวาจะดําเนินการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณเมื่อไหร
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
ประมาณไตรมาส 2-3 ป 2559
คุณเจนวิทย สมบัติเริญวงศ (ผูถือหุน)
เรื่องเด็มโก เพาเวอร ที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดฯ ไมทราบวาความคืบหนาเปนอยางไรบาง
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
บริษัทไดโอนกิจการโรงงานไปอยูในเด็มโก เพาเวอร ซึ่งมีการผลิตเสาโครงเหล็กใชในระบบสื่อสาร และระบสายสง
ของ EGAT ได ปจจุบันมีงานที่จะออกประมูลคอนขางมาก โดยเฉพาะงานของ EGAT บริษัท มีแผนพยายามที่จะนํา เด็มโก
เพาเวอร จดทะเบียนเขาตลาดฯ
คุณเจนวิทย สมบัติเริญวงศ (ผูถือหุน)
เรื่องรายไดในปนี้คาดวาประมาณเทาไร ตัว Gross Profit Margin ประมาณเทาไร
คุณพงษศักดิ์ ศิริคุปต
รายไดเราคาดวาจะตกอยูประมาณ 6,000 ลาน
คุณไพฑูรย กําชัย
Gross Profit Margin คิดวาปนี้จะปรับตัวดีกวาปที่ผานมา เพราะวาสัดสวนของรายไดในปที่ผานมาจะเปนการรับรู
รายไดในโครงการโซลารฟ ารม ซึ่ งมี อัต รากําไรขั้น ต น คอ นขางต่ํา แต ในปนี้ โครงสรางรายได กลั บมาอยูในส วนของงาน
วิศวกรรมไฟฟา รวมถึงจะมีงานโครงการพลังงานลมมาบางสวนซึ่งเปนกลุมที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาโครงการโซลารฟารม
เพราะฉะนั้นถาดูองคประกอบตรงนี้แลวแนวโนมคืออัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยในภาพรวมนาจะปรับตัวดีขึ้น
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คุณเจนวิทย สมบัติเริญวงศ (ผูถือหุน)
ในสวนของเงินปนผลทีไ่ ดจากหวยบง 2 และ หวยบง 3 ในปนี้จะดีกวาปที่แลวหรือไม
คุณไพฑูรย กําชัย
ในแงของผลการดําเนินงาน ตามการคาดการณคาดวาใกลเคียงกับปกอน

เมื่อไมมีผูใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกลาวขอบคุณและประกาศปดการประชุม เมื่อเวลา 16.44 นาฬิกา
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สิ่งที่สงมาดวย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
รายนามและประวัตขิ องกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรบั การเลือกตั้งใหมแทนกรรมการทีพ่ นจากตําแหนงตามวาระ
1.

ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู
ตําแหนงในบริษัท
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

นางประพีร ปุยพันธวงศ
ไทย
75 ป
122/74 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical
College ประเทศออสเตรเลีย
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)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
ประธานกรรมการบริษทั
จํานวนปที่เปนกรรมการ
19 ป
สัดสวนการเขารวมประชุม
ในป 2558 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เขารวมประชุม 12 ครั้ง
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
-ไมม-ี
การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ ขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
-ไมม-ี
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท ( ณ วันที่ 6 ม.ค. 59)
109,320,766 หุน
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
14.97 %
ประวัติการทํางาน
บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2540 – 2554
2509 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมชาง จํากัด
ที่ปรึกษา บริษทั สี่พระยาการพิมพ จํากัด
ปจจุบนั
ประธานมูลนิธิแสง-ไชกี เหตระกูล
ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย
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2.

ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู

นายพงษศกั ดิ์ ศิริคุปต
ไทย
58 ป
17/29 หมูที่ 4 แขวงทุง สองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงในบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
กรรมการผูจัดการ
วุฒิการศึกษา
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)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 7 (วพน. 7)
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
กรรมการบริษัท
จํานวนปที่เปนกรรมการ
22 ป
สัดสวนการเขารวมประชุม ในป 2558 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เขารวมประชุม 11 ครั้ง
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
-ไมม-ี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไมม-ี
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท ( ณ วันที่ 6 ม.ค. 59 )
4,137,399 หุน
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
0.57 %
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอื่น 13 แหงซึ่งบริษัทเหลานั้นเปน บริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการที่
ควบคุมรวมกัน
ประสบการณการทํางาน
เม.ย.2554 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการและรักษาการกรรมการผูจัดการบริษทั เด็มโก เพาเวอร จํากัด (บริษทั ยอย)
2557- ปจจุบนั
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2536 – เม.ย.2554
กรรมการบริษัท บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษทั เด็มโก จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2534 – 2536
ผูจัดการโครงการ บริษทั เทดา จํากัด
2533 – 2534
ผูชวยหัวหนาแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟาสวนภูมิภาค

37/56

3.

ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู
ตําแหนงในบริษัท

วุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการอบรม

นายไมตรี ลักษณโกเศศ
ไทย
68 ป
188/2 ซ. ตนสน ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP96/2007) และ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ 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.

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จํานวนปที่เปนกรรมการ
7 ป
สัดสวนการเขารวมประชุม
ในป 2558 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ เขารวมประชุม 11 ครั้ง
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษทั ยอยเปนคูสัญญา
-ไมม-ี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
-ไมม-ี
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 6 ม.ค. 59) 311 หุน
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
0.00 %
ประวัติการทํางาน
2556 – ปจจุบัน
กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 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.

ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู
ตําแหนงในบริษัท
วุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
การเปนสมาชิก
ในสถาบันวิชาชีพ

นางสุทธารักษ ปญญา
ไทย
62 ป
83 ซอย เกตุนุติ 12 ลาดพราว 64
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
-ไมม-ี
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP จาก Thai Institute of Director
ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
อดีตอนุกรรมการ การพัฒนาระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
วิทยากรพิเศษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
วิทยากรหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Thai Institute of Director

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
จํานวนปที่เปนกรรมการ
- ป (เสนอแตงตั้งใหม)
สัดสวนการเขารวมประชุม
ไมมี (เสนอแตงตั้งใหม)
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษทั ยอยเปนคูสัญญา
-ไมม-ี
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
-ไมม-ี
จํานวนหุนที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 6 ม.ค. 59) - หุน
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- %
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทอืน่
-ไมม-ี
ประสบการณการทํางาน
พ.ค.2558 – ปจจุบัน ทีป่ รึกษา สายการบัญชีและการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาดานบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาสายงานบัญชีการเงิน
บริษัท พีทีจี เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาฝายเหรัญญิก
สภากาชาดไทย
2551- 2558
บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา เปนหุนสวนบริษัท รับผิดชอบงานทีป่ รึกษาโครงการของ
ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน
2550 - 2551
รับผิดชอบเปน Project Partner ในโครงการเกี่ยวกับ IAS 39 ใหกบั ธนาคารทหารไทย ธนาคารนคร
หลวง ไทย ธนาคารสินเอเชีย และยังเปนวิทยากรอบรมเกี่ยวกับ IAS 39 ใหทงั้ สถาบันการเงิน และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งหนวยงานราชการตางๆ
2548
รับผิดชอบเปนผูอํานวยการโครงการศึกษา วิเคราะห และออกแบบผังโครงสรางรหัสบัญชีใหม (Chart
of Accounts Redesign) และสอบทานระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Review of Management
Information System (MIS)) ซึ่งรวมถึงระบบงาน ALM และ FTP ดวย ใหกับธนาคารกสิกรไทย
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2546

ดํารงตํ าแหน งหุ น ส วนในบริ ษั ท ดี ล อยท ทู ช โธมั ท สุ ไชยยศ ที่ ป รึก ษา รับ ผิ ด ชอบเป น ผูอํ านวยการ
โครงการในการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางาน (Business Process Reengineering) และติดตั้ง
ระบบบั ญ ชี แ ยกประเภท (General Ledger System) ของ Oracle Application ร ว มกั บ บริ ษั ท ออราเคิ ล
(ประเทศไทย) จํากัด ใหกับธนาคารไทยพาณิชย
2542 – 2545 ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการอาวุโสของธนาคารไทยทนุ รับผิดชอบการบริหารงานดานการเงินและ
บัญชี การวางแผนองคกร และหนวยงาน MIS รวมถึงรับผิดชอบในการวางระบบบัญชี (Silverlake and
PeopleSoft) การเพิ่มทุน การบริหาร NPL และการดูแลติดตามการดําเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ยัง
ตรวจทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย และเปนตัวแทนของผูบริหารของ
ธนาคารเขารวมสมาคมธนาคารไทย (Thai Banker Association)
2530-2541 ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝายของธนาคารสหธนาคาร (ธนาคารไทยธนาคาร) รับผิดชอบในหนวยงาน
งบประมาณ และ MIS โดยในป พ.ศ. 2531 ไดรับการแตงตัง้ เปนผูอ ํานวยการฝายรับผิดชอบในการ
วิเคราะหผลการดําเนินงาน ดูแลติดตามงบประมาณ รายงานขอมูลทางการเงินแกผบู ริหาร และพัฒนาแผน
และระบบการจัดทํางบประมาณโดยนําโปรแกรมสําเร็จรูปขนาดใหญมาใช และในป พ.ศ. 2538 ไดดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการอาวุโส รับผิดชอบการขยายธุรกิจไปยังบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกับการเงิน ตําแหนง
สุดทายในธนาคารไทยธนาคารคือ รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี และ
เปนกรรมการ กรรมการบริหาร ในบริษทั เงินทุน บริษัทหลักทรัพยและบริษทั ประกันภัยในเครือของ
ธนาคาร
2518-2530

ทํางานที่สํานักงานไชยยศในฐานะผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา ตําแหนงสุดทายคือผูจ ดั การสายงาน
ตรวจสอบ
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สิ่งที่สงมาดวย 4
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง 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 รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือให เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือ คู สั ญ ญามี ภ าระหนี้ ที่ ต อ งชํ า ระต อ อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต ร อ ยละ 3 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระนี้ดังกลาว ให
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย(ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเป น หรือเคยเป น ผูให บ ริ การทางวิ ชาชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให บ ริการเป น ที่ ป รึก ษาทางการเงิน ซึ่ งไดรั บ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการที่ มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนั ยกับกิจการของบริษัท ฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ภายหลักไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทแลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยใน
ลําดั บ เดี ย วกั น ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค ค ณะ
(Collective Decision) ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
หมายเหตุ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุนของกรรมการอิสระตามขอ 1 ไดเขมกวา
ขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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ขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถอื หุน

สิ่งที่สงมาดวย 5

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุน เปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรบั การเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการ ที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บคุ คลซึ่งไดรบั การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น ใหผเู ปนประธานในทีป่ ระชุมเปนผูออกเสียงชีข้ าด
ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(1/3)กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนมหาชน
จํ ากั ด การออกจากตํ าแหน งของกรรมการตามวาระนั้ น จะใช วิ ธี จั บ ฉลากว า ผู ใดจะออกส ว นป ต อ ๆ ไป ให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงนั้น อาจจะ เลือกเขา
รับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 29. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามขอบั งคับหรือตามที่ที่ป ระชุมผูถือหุ นกําหนด ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนดเป นจํานวน
แนนอน หรือกําหนดเปนกฎเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราวๆ ไป หรือกําหนดใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได และใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุม
สามัญ ” การประชุมสามัญ ดังกลาวใหกระทําภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของ
บริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
ขอ 33. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทไดดําเนินการไปในระยะ
รอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษทั
(6) กิจการอื่นๆ
ขอ 34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือ
เพื่อพิจารณา พรอมทั้งเสนอความเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน นาย
ทะเบียนและตอตลาดหลักทรัพยในกรณีที่บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดย
ผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผู
มอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดกอนเขารวมประชุม ผูรับมอบ
ฉันทะจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว
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ขอ 36. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวายี่สิบหา (25)
คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด(7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตอง
ครบองคประชุม
ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
ของบริษัทวาดวยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหหนาที่ได ถามีรอง
ประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานแทน กรณีไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน การออกเสียงลงคะแนนในสวนที่
ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มีใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ
ในกรณีที่มีผูถือหุนรวมกันในหุนเดียว บุคคลเหลานั้นจะตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวนนั้นแตเพียงคนเดียวเปนผูมี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คนรองขอ และที่ประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับก็ให ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับ นั้น ให เป น ไปตามที่ป ระธานในที่ป ระชุ ม
กําหนด
ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 39. มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุน จะตองไดรับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับ การให เชากิจการของบริษัทั้ งหมดหรือบางส วนที่ สําคัญ การ
มอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า มาจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
(จ) การแกไขบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท
(ฉ) การออกหุนกู
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(ช) การควบบริษัท
(ซ) การเลิกบริษัท
ขอ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุมไมเสร็จหรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู อื
หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดในที่ประชุมไมเสร็จ
และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกลาวไป 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 ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากประธานกรรมการจะกําหนด
ขอ 46. หามมิใหประกาศจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของทีป่ ระชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มี
การจายเงินปนผลระหวางกาล เงินปนผลจะตองจายจากเงินกําไรเทานั้น
การจายเงินปนผลจะตองแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน นั้นใหกระทําภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแตวันที่ทปี่ ระชุมผูถือ
หุนหรือคณะกรรมการลงมติเชนวานั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและโฆษณาคําบอกกลาว
การจายเงินปนผลนัน้ ทางหนังสือพิมพแหงทองที่ฉบับหนึ่งเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย
ขอ 48. คณะกรรมการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวไดเมื่อปรากฎแกกรรมการวา บริษัทมีกําไร
พอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
คราวตอไป
ขอ 49. เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน แตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นในเรือ่ งหุนบุริมสิทธิ
ขอ 50. บริษทั ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึง่ ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน
เมื่อไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถอื หุนแลว บริษทั อาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนล้ํา
มูลคาหุนตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ได
ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญ ชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุ ดรอบปบัญชีของบริษั ท เสนอตอที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ งบดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 55. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชี
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกลาว
ขอ 57. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษทั และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
ผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไปนั้นจะกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได
ขอ 58. ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนบริษัทก็ได แตตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ
ของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 6
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจ
เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงคของผูถือหุน เปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให
ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียงแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้

1. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
ที่อยู

นายวิทยา คชรักษ
74 ป
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

2. ชื่อ
ตําแหนง
อายุ
ที่อยู

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
63 ป
บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

3. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
ที่อยู

นายนริศ ศรีนวล
65 ป
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
บมจ.เด็มโก เลขที่ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้กรรมการอิสระทัง้ 3 ทาน มีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัตคิ าตอบแทน
คณะกรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย 7
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2559
ของบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจาพระยาปารค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ ือหุน
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. การลงทะเบียน
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุมผูถือหุน ตั้งแตเวลา 12 : 00 น. เปนตนไป ในวันพฤหัสบดีที่
28 เมษายน 2559 ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจาพระยาปารค ตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 7 ) และจะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ
Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม
ลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 9) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่สงมาดวย 8) มาดวย
2. การเขาประชุมดวยตนเอง
2.1 แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 9)
2.2 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณี
ผู ถื อ หุ น เป น ชาวต างประเทศ) เพื่ อ ลงทะเบี ย น ในกรณี ที่ มี ก ารแก ไขคํ านํ าหน าชื่ อ ชื่ อ -สกุ ล ต อ งแสดงหลั ก ฐานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู ถือหุ น ที่ มอบฉัน ทะจะตอ งมอบฉัน ทะให ผู รับ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดียวเขารวมประชุ ม และออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
3.2 กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให
1. นายวิทยา คชรักษ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนฯ หรือ
3. นายนริศ ศรีนวล
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
3.3 ขอมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6
3.4 เพื่ อ ความสะดวก โปรดส งหนั งสื อ มอบฉั น ทะและเอกสารหรือ หลั ก ฐานมายั งบริษั ท ฯ ก อ นวัน ประชุ ม
ลวงหนาภายในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือ ขีดลบขอความที่
สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอํานวย
ความสะดวกในการปดอากรแสตมปสําหรับผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม
4. เอกสารทีต่ อ งใชประกอบการมอบฉันทะ
• ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได
• ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอย
กวาจํานวนที่ตนถืออยูได
4.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้
• แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 9)
• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมอบฉันทะ
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• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ใน
กรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้
• แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 9)
• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่ง
ออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 30 วัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี)
• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่ง
ออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 30 วัน และรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติ
บุคคล ซึ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการเปนนิติ
บุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หนวยราชการที่มีอํานาจ
ไมเกิน 3 เดือน
• สําหรับนิ ติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่ มิไดมีตนฉบั บเป นภาษาอังฤษ จะตองจัดทําคําแปลเป น
ภาษาอังกฤษ แนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกตองของคําแปล
• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนตัวแทนถือครองหลักทรัพย [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและ
ดูแลหุนของบริษัทฯ ใหแกผูลงทุนตางประเทศที่เปนผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียน ไดแตงตั้งผูรับมอบ
ฉันทะเขาประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้
• แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 9)
• หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนซึ่งเปนนักลงทุนตางประเทศ มอบหมายใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
• เอกสารใดขางตนที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษอังกฤษแนบมาพรอม
กันดวย และใหบุคคลที่อางอิงเอกสารดังกลาว หรือบุคคลที่มีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาวลง
นามรับรองความถูกตองของคําแปลดวย
• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
5.1 หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง
(1)

(2)

การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสี ย ง และไม ส ามารถแบ งการออกเสี ย งลงคะแนนเป น บางส ว น เว น แต ผู ถื อ หุ น ที่ เป น ผู ล งทุ น
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค.
หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว
ไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได

5.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ประธานทีป่ ระชุมจะเปนผูเ สนอใหผูถือหุน พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นทีละครั้งจากทีป่ ระชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
(2) ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดแจกให
เมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเครื่องหมายในชอง  เห็นดวย  ไมเห็นดวย หรือ  งดออก
เสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้น
(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน ระบุมา
5.3 มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
•
•

(1)
(2)

กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม
กรณี อื่ น ๆ ซึ่ งมี กฎ ห ม าย ห รื อ ข อ บั งคั บ บ ริ ษั ท กํ าห น ด ไว แ ต กต างจากกรณี ป กติ ม ติ ข อ ง
ที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่
ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว
หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแต
เปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

5.4 การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน
การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประธานแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ
*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
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สิ่งที่สงมาดวย 8
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ ……………………………..

เลขทะเบียนผูถือหุน
(1)

ขาพเจา

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

.............................................................................................................................สัญชาติ........................

อยูบานเลขที่....................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย ......................
(2)

เปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………… หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .................... เสียง ดังนี้
□ หุนสามัญ …………………………. หุน

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........……………...เสียง

□ หุนบุริมสิทธิ ................................ หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ……….....................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
 1. ชื่อ ……………………………………..อายุ............................ป
อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….……………………………
ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……
จังหวัด …………………..………………… รหัสไปรษณีย ………………………………….. หรือ
 2. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ป
อยูบานเลขที่ 59
หมูที่ 1
ถนน รังสิต ปทุมธานี
ตําบล สวนพริกไทย
อําเภอ เมือง
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000
หรือ
 3. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนฯ อายุ 63 ป
อยูบานเลขที่ 59
หมูที่ 1
ถนน รังสิต ปทุมธานี
ตําบล สวนพริกไทย
อําเภอ เมือง
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000
หรือ
 4. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร อายุ 65 ป
อยูบานเลขที่ 59
หมูที่ 1
ถนน รังสิต ปทุมธานี
ตําบล สวนพริกไทย
อําเภอ เมือง
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000
หรือ
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเปนผูแ ทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น
2 โรงแรม เจาพระยาปารค ตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พน จากตําแหนงตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
ชื่อกรรมการ นางประพีร ปุยพันธวงศ
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไมตรี ลักษณโกเศศ
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสุทธารักษ ปญญา
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ าตอบแทนกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ตงตัง้ ผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคาสอบบัญชี
ประจําป 2559
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนาย
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือ เพิ่ ม เติ ม ข อ เท็ จ จริ งประการใด ให ผู รั บ มอบฉั น ทะมี สิท ธิ พิ จ ารณาและลงมติ แ ทนข าพเจ าได ทุ ก ประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................ผูมอบฉันทะ
( …………….......……………………… )
ลงชื่อ ..................................................................ผูรับมอบฉันทะ
( ……….………………………. )

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

ไม

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .)
เขียนที่ …………………………………………..
เลขทะเบียนผูถือหุน..............................................
วันที…
่ …… เดือน …………….. พ.ศ. …………
(1) ขาพเจา.................................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที…
่ ……………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง…………………...
อําเภอ/เขต ……………………………………จังหวัด.......................……………รหัส...............................
ในฐานะผูป ระกอบธุรกิจเปนผูรบั ฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ...........................................................
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุนจํานวนทัง้ สิ้นรวม ……………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………..เสียง ดังนี้
□ หุนสามัญ ………………………
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………. เสียง
□ หุนบุริมสิทธิ
……………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………… เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
 1. ชื่อ ……………………………………..อายุ............................ป
อยูบานเลขที่ .....................................................ถนน…………………….……………………………
ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต……………………………………….……
จังหวัด …………………..………………… รหัสไปรษณีย ………………………………….. หรือ
 2. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ป
อยูบานเลขที่ 59
หมูที่ 1
ถนน รังสิต ปทุมธานี
ตําบล สวนพริกไทย
อําเภอ เมือง
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000
หรือ
 3. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทนฯ อายุ 63 ป
อยูบานเลขที่ 59
หมูที่ 1
ถนน รังสิต ปทุมธานี
ตําบล สวนพริกไทย
อําเภอ เมือง
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000
หรือ
 4. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร อายุ 65 ป
อยูบานเลขที่ 59
หมูที่ 1
ถนน รังสิต ปทุมธานี
ตําบล สวนพริกไทย
อําเภอ เมือง
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12000
หรือ
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น
2 โรงแรม เจาพระยาปารค ตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(3)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
มอบฉันทะบางสวนคือ
□ หุนสามัญ
…………………….หุน ออกเสียงลงคะแนนได …………………….
□ หุนบุริมสิทธิ …………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนได …………………….
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
…………………….
เสียง

เสียง
เสียง
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตอ งลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พน จากตําแหนงตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
ชื่อกรรมการ นางประพีร ปุยพันธวงศ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายไมตรี ลักษณโกเศศ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางสุทธารักษ ปญญา
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ าตอบแทนกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคาสอบบัญชี
ประจําป 2559
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนาย
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรี่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ เพิ่ ม เติ ม ข อ เท็ จ จริ งประการใด ให ผู รั บ มอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ พิ จารณาและลงมติ แ ทนข าพเจ าได ทุ ก ประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................................ผูมอบฉันทะ
( ……………….……………………………… )
ลงชื่อ ................................................................................ผูรับมอบฉันทะ
( ……………………..……………………………)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุน ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรบั ฝากและดูแลหุนเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
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