
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563
Annual General Meeting 2020

บริษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น .

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน
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กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม

1. นางประพร์ี  ปุ้ยพนัธวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นายนริศ      ศรีนวล       กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร

ความเส่ียงองค์กร                                                           

3. นายเสริมศักดิ์    จารุมนัส กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกจิการ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ            

5. นายปราโมทย์   อนิสว่าง กรรมการอสิระประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ 

กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ 
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กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม

6. นายพงษ์ศักดิ์    ศิริคุปต์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เส่ียงองค์กร และกรรมการผู้จัดการ

7. นายสงวน    ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกจิการ และ กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร

8. นายปัญญ์    เกษมทรัพย์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน

9. นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ์ กรรมการ กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบั
ดูแลกจิการ และกรรมการลงทุน

10. นายไพฑูรย์    กาํชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร  กรรมการลงทุน และเลขานุการบริษัท
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บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 

หรือส่งคาํถามเกีย่วกบับริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562

ผลปรากฏว่าไม่มผู้ีถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด
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การลงคะแนน

 นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

 เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ซ่ึง
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติไวแ้ลว้ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผูถื้อหุน้ 

 สําหรับการลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดแ้สดงมติในหนงัสือมอบฉันทะ บริษทัจะนับคะแนนเสียงจากการ
ลงคะแนนของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุม 

 หลงัจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯมอบหมายจะขานจาํนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆและจะ
แสดงผลทางจอภาพ

 ในขณะประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะยื่นบตัรลงคะแนน
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหบ้ริษทันาํมาบนัทึกการลงมตินบัคะแนน
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การซักถามในระหว่างการประชุม 

 ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคําถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น      
ขอให้ยกมือ

 หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมายอนุญาตแล้วให้แจ้ง             
ช่ือ - นามสกุล ระบุว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพ่ือที่ประชุม        
จะได้รับทราบ 
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การนับคะแนนเพ่ือลงมติ

ในแต่ละวาระเจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บัตรลงคะแนนทั้งหมด  โดยจะนําบัตร

 ผู้ทีล่งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย  และ

 ผู้ทีง่ดออกเสียงลงคะแนน

 มาหักออกจากจํานวนหุ้นทีม่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระน้ันถือเป็นคะแนนเสียง

เห็นด้วย    

ทั้งนีบั้ตรเสียไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที ่5 การเลือกตั้งกรรมการ จะเกบ็บัตรลงคะแนนกรรมการทลีะคน
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วาระที ่1 
พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  ประจําปี 2562 

 ประชุมเม่ือวนัที ่29 เมษายน 2562

 จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลา      

ทีก่ฎหมายกาํหนด

 เผยแพร่ทางเวบ็ไชต์ของบริษัทแล้ว 

การลงมติ  : ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน
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วาระที ่2
รับทราบผลการดาํเนินงานปี 2562 

 รายงานผลการดาํเนินงานปี 2562

การลงมติ  : วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ  จึงไม่มีการลงมติ
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ผลการดาํเนินงาน : งบการเงนิรวม 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

รายได้จากงานขาย 213.08 729.50 700.24

รายได้จากงานบริการ 2,678.34 3,358.62 3,726.68

รายได้อ่ืนๆ 46.56 63.24 53.68

รายได้รวม 2,937.98 4,151.37 4,480.60

กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) 34.96 148.60 65.59

(หน่วย : ล้านบาท)
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การลงทุนของบริษทั

โครงการ ลงทุน สัญญาขายไฟ
กาํลงัผลติตาม

สัดส่วนลงทุน

จําหน่าย

กระแสไฟฟ้า

ห้วยบง 2 , 3 15% 180.0 mw 27.0 mw 2556

เขาค้อ 14% 60.0 mw 8.4 mw Q3/2559

โรงไฟฟ้า 7 โครงการ

(WEH)
3.9% 576.0 mw 22.5 mw 2561 - 2562

รวม 57.9mw

โรงไฟฟ้าพลงังานลม

ได้รับเงนิปันผลแล้ว  1,042 ล้านบาท
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การลงทุนของบริษทั (ต่อ)

โครงการ ลงทุน สัญญาขายไฟ
กาํลงัผลติตาม

สัดส่วนลงทุน

จําหน่าย

กระแสไฟฟ้า

โซล่ารูฟท้อป  1 สัญญา 100% 1.0 mw 1.0 mw Q2/2558

โซล่าฟาร์ม     3 สัญญา 45.7% 3.0 mw 1.3 mw Q4/2557

โซล่ารูฟท้อป  5 สัญญา 49 - 51% 1.4 mw 0.7 mw Q2/2558

รวม 3.0 mw

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ได้รับเงนิปันผลแล้ว 2.24 ล้านบาท
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การลงทุนของบริษทั (ต่อ)

ปี รายได้จากการขาย

นํา้ประปา

รายได้จากการขาย Mobile 

Plant

2017 2.04 -

2018 14.26 -

2019 23.35 5.50

บจก. เด็มโก้ เดอลาว (แขวงหลวงพระบาง) : สัมปทานผลตินํา้ประปา                         

อายุสัมปทาน 30 ปี (2015 – 2045)

(หน่วย : ล้านบาท)
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การปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน

ได้รับการรับรองจาก CAC เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2559

และได้รับการต่ออายุใบรับรอง  เม่ือวนัที ่5 สิงหาคม 2562

ปี 2562

จัดอบรมส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในองค์กร

“การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน

(Coalition against Corruption)”

จํานวน 3 รุ่น
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 นโยบายงดรับของขวญั   (No Gift Policy)

 6 ก.ย. 2562 เข้าร่วมกจิกรรม

วนัต่อต้านคอร์รัปช่ัน
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ผลการสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียนประจําปี 2562
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วาระที ่2 นี ้ เป็นวาระเพ่ือทราบ  จึงไม่มีการลงมติ
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พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

การลงมติ  : ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่3
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คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทาํงบดุล และบัญชีกาํไร
ขาดทุน  ณ วนัส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษทั ทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว เพ่ือเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนุมัติ

พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 54

19



20



ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561
สนิทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 192.53           219.81           171.09           173.06           
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 900.81           919.32           824.70           931.84           
รายไดท้ี�ยังไมไ่ดเ้รียกชําระ 578.69           538.79           578.44           538.79           
เงนิใหกู้ย้ืมระยะสั �นอื�น 4.11                23.70              4.11                72.22              
สนิคา้คงเหลือ 229.16           223.68           76.97              35.42              
สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 140.94           100.50           136.44           89.07              
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,046.24        2,025.79        1,791.76        1,840.39        

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงนิฝากสถาบันการเงนิที�มภีาระผูกพนั 42.20              38.50              42.20              38.50              
เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 1,338.82        1,303.95        1,206.85        1,206.85        
เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย -                   -                   762.99           714.57           
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 97.26              91.12              60.82              60.82              
เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 1,110.83        1,109.49        1,110.83        1,109.49        
เงนิใหกู้ย้ืมระยะยาว -                        -                        386.09           295.24           
อสังหารมิทรัพย์เพื�อการลงทุน 6.80                6.80                6.80                6.80                
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 321.30           343.92           176.30           185.57           
สนิทรัพย์ไมม่ตีัวตน 751.22           767.88           18.53              13.55              
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 172.41           180.15           165.61           173.98           
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 97.54              39.28              55.89              3.64                
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,938.38        3,881.09        3,992.91        3,809.02        

รวมสนิทรพัย ์ 5,984.62        5,906.88        5,784.67        5,649.42        

บรษิทั เดม็โก ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

หนว่ย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561
หน ี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หน ี�สนิหมนุเวยีน
เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสั �นจากสถาบันการเงนิ 1,243.01        1,052.65        1,153.01        982.65           
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 897.74           910.83           1,031.82        1,026.47        
ส่วนของหนี�สนิภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 6.94                5.40                6.52                4.33                
เงนิกูย้ืมระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 171.96           77.00              167.52           72.56              
เงนิกูย้ืมระยะสั �น -                        1.30                -                        1.30                
ประมาณการหนี�สนิระยะสั �น -                        184.16           -                        184.16           
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 44.53              39.23              34.58              31.15              
รวมหน ี�สนิหมนุเวยีน 2,364.18        2,270.56        2,393.45        2,302.61        

หน ี�สนิไมห่มนุเวยีน
หนี�สนิภายใตสั้ญญาเชา่การเงนิ 6.92                5.51                6.92                5.09                
เงนิกูย้ืมระยะยาว 320.03           329.13           304.94           309.60           
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 93.72              90.75              67.44              67.29              
หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 27.99              20.14              -                        -           
หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 1.10                -                        -                        -           
รวมหน ี�สนิไมห่มนุเวยีน 449.75           445.53           379.30           381.97           

รวมหน ี�สนิ 2,813.93        2,716.09        2,772.75        2,684.59        

บรษิทั เดม็โก ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

หนว่ย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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2562 2561 2562 2561

รายได ้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,891.42        4,088.13        2,709.15        3,751.13        

รายไดอ้ื�น 46.56              63.24              266.75           223.69           

รวมรายได ้ 2,937.98        4,151.37        2,975.90        3,974.82        

คา่ใชจ้า่ย
ตน้ทุนขายและใหบ้รกิาร 2,470.99        3,627.72        2,307.61        3,283.17        
ค่าใชจ้่ายในการขาย 5.35                5.88                -                   -           
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 548.43           444.83           511.88           412.67           
ค่าใชจ้่ายอื�น 1.68                0.62                0.58                0.26                
ตน้ทุนทางการเงนิ 73.16              82.31              63.85              73.94              

รวมคา่ใชจ้า่ย 3,099.61        4,161.35        2,883.92        3,770.03        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ 211.50           189.59           -                        -           
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นรายไดภ้าษเีงนิได ้ 49.87              179.61           91.98              204.79           
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงนิได ้ 15.59              34.06              8.37                27.58              
กาํไร (ขาดทุน) สทุธสํิาหรบัปีจากการดาํเนนิงานตอ่เน ื�อง 34.28              145.55           83.61              177.22           
กาํไร (ขาดทุน) สําหรบัปี 34.28              145.55           83.61              177.22           

บรษิทั เดม็โก ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562

หนว่ย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบกาํไรขาดทุน (งบการเงนิรวม)
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์รวม 5,784.67 5,649.42 5,984.62 5,906.88

หนีสิ้นรวม 2,772.75 2,684.59 2,813.93 2,716.09

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,011.92 2,964.83 3,170.69 3,190.80

รายได้รวม 2,975.90 3,974.82 2,937.98 4,151.37

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 83.61 177.22 34.96 148.60

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.24 0.05 0.20
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วาระที ่3

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

การลงมติ
ผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน
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การลงมติ  : ไม่มีการลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระรับทราบผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที ่4
รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562
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 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ งวดวนัที ่1 มกราคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ส่วนทีเ่สียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

 จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,909,403.47 บาท หรือคดิ
เป็นร้อยละ 26.21 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกจิการ 
การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายเน่ืองจากบริษทัมีความจําเป็นต้องสํารองกระแส
เงินสดเพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานและขยายธุรกจิ

 การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายเน่ืองจากบริษทัมีความจําเป็นต้องสํารองกระแส
เงินสดเพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานและขยายธุรกจิ
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เงนิปันผล : 0.03 บาท/หุ้น

วนัทีต่ลาดขึน้เคร่ืองหมาย XD  : 16 เมษายน 2563

วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรับเงินปันผล : 17  เมษายน 2563

วนัทีจ่่ายเงินปันผล : 30 เมษายน 2563

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล (ต่อ) 

บริษัทไม่เสนอจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลประกอบการประจําปี 2562 อกี
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ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1.กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

เฉพาะกจิการ 
83.61 177.22 76.00 (251.15)

2.จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 730.34 730.34 730.34 730.34

3.เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)
0.03 0.05 งดจ่าย งดจ่าย

4. รวมเงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน 21.91 36.52 0.00 0.00

5. อตัราเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ  

(ร้อยละ)
26.20 20.61 NA NA
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ไม่มกีารลงมตเิน่ืองจากเป็นวาระรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562

การลงมต ิ 
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การลงมติ  : ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 เกบ็บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5
พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการทีพ้่นจากตาํแหน่งตามวาระ 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั

รวม 10 ราย รวม 10 ราย

เพศชาย 
(9)

เพศหญิง
(1)

กรรมการอสิระ
(5)

กรรมการทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหาร (3)

กรรมการทีเ่ป็น
ผู้บริหาร (2)
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คณะกรรมการบริษัท ฯ

กรรมการอสิระ(5) 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(3) 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(2)

ประสบการณ์/ความเช่ียวชาญ

วศิ
วก

รร
ม

บั
ญ

ชี/
บ

ริห
าร

กา
รเ

งนิ

กฎ
ห

มา
ย

บ
ริห

าร
จดั

กา
ร

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร์

พ
ฒั

น
าธุ

รก
จิ/

กา
รต

ลา
ด

บ
ริห

าร
คว

าม
เสี่

ยง

บ
ริห

าร
ท

รัพ
ยา

กร

บุ
คค

ล

อื่น
ๆ

(บ
ริห

าร

โค
รง

กา
ร)

1 นางประพีร์   ปุ้ยพนัธวงศ์ ประธานกรรมการ(Non-ED)    

2 นายนริศ   ศรีนวล กรรมการอิสระ     

3 นายเสริมศกัด์ิ   จารุมนสั กรรมการอิสระ    

4 นายปริญช ์  ผลนิวาศ กรรมการอิสระ    

5 นายปัญญ ์  เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ    

6 นายปราโมทย ์  อินสวา่ง กรรมการอิสระ     

7 นายสงวน   ตงัเดชะหิรัญ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-ED)    

8 นายโอฬาร   ปุ้ยพนัธวงศ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-ED)      

9 นายพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ)      

10 นายไพฑูรย ์  กาํชยั กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร(รองกรรมการผูจ้ดัการ)     

Board Skill Matrix
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กรรมการทีพ้่นตาํแหน่งตามวาระ

1. นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร

2. นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ์ กรรมการ  กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน และ

กาํกบัดูแลกจิการ  กรรมการลงทุน

3. นายปราโมทย์  อนิสว่าง กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกจิการ

4. นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน และ กาํกบัดูแลกจิการ
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วธีิการและขั้นตอนในการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบช่ือกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหา
บุคคลภายนอก เพ่ือเสนอช่ือเข้าคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และ   
ผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายช่ือ    
ที่ได้รับการเสนอ  โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและ            
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายกาํหนด

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คดัเลือกและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ 
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณานําเสนอต่อ        
ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
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กระบวนการสรรหาทดแทนตาํแหน่งทีว่่าง

 สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และสอบถามความจํานง
ของกรรมการแต่ละคนทีอ่ยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

 ให้กรรมการเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมการสรรหา ฯ เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัท      
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองว่าผู้ได้รับเสนอช่ือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการที่มีกําหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท  และกฎบัตร
คณะกรรมการ ตลอดจนการสอบทานคุณสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระ กรรมการบริษทั 
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กรรมการทีพ้่นตาํแหน่งตามวาระเสนอแต่งตั้งกลบัเป็นกรรมการใหม่

นายนริศ  ศรีนวล 

ประธานกรรมการอสิระ

นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ์

กรรมการ

นายปราโมทย์  อนิสว่าง

กรรมการอสิระ

นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ

กรรมการ
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษทัอ่ืน ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอสิระ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 9/9 คร้ัง

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั 5  ปี

การศึกษา การอบรม ประวตักิารทํางาน 

• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  พฒันาการเศรษฐกจิ 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)

• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติ

• วศิวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

• Director Certification Program 

(DCP114/2009)  โดย IOD

• Advanced Audit Committee 

Program (AACP 20/2015)  

โดย IOD              

ประธานกรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร

กรรมการลงทุน

กรรมการการไฟฟ้านครหลวง

รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ประวตักิรรมการทีเ่สนอช่ือแต่งตั้งกลบัมาเป็นกรรมการใหม่

นายนริศ    ศรีนวล สัญชาติ ไทย อายุ  69 ปี

40



การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษทัอ่ืน 1 แห่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 8/9 คร้ัง

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั 3 ปี  5 เดือน

การศึกษา การอบรม ประวตักิารทํางาน 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน 

UNIVERSITY OF WARWICK, 

Conventry, United Kingdom

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

• หลกัสูตร Directors 

Certification Program 

(DCP221/2016)  โดย 

IOD

• กรรมการบริษทั  กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ   

กรรมการลงทุน บริษทั เด็มโก้ จํากดั (มหาชน)             

• รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้งบริษทั บริษทั พพี ีลกุซ์ จํากดั 

บริษทั พพีโีหมด จํากดั ("PP GROUP")

• Senior Brand Manager for luxury portfolio DIAGEO MOET HENESSY 

(THAILAND)

• CRM Strategic Planner OGILVY ONE (WORLDWIDE)

• Senior Financial Consultant KPMG (THAILAND)

• เจ้าหน้าทีก่ารตลาด – สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัยธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)

ประวตักิรรมการทีเ่สนอช่ือแต่งตั้งกลบัมาเป็นกรรมการใหม่

นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ์ สัญชาติ ไทย อายุ 42 ปี
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษทัอ่ืน ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอสิระ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 8/9 คร้ัง

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั 1 ปี 

การศึกษา การอบรม ประวตักิารทํางาน 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมโยธา)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• Certificate on EGAT Executive Program 

• หลกัสูตร Leadership Development and Change Management 

ณ สํานักงาน GE ทีศู่นย์ฝึกอบรม GE Contonville รัฐ New York 

Atlanta  Georgia  Greenville  South Carolina สหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric 

โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา

• Directors Certification Program รุ่นที่ 59 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

(IOD) 

• ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร “ การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับ

นักบริหารระดับสูง ” รุ่นที ่2 จากสถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการ ”       

รุ่นที่ 87  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจาก

Certificate for Best Practice and Review “ Strategic Human Resources 

Managements ” จากศูนย์ฝึกอบรม GE Power System  Global    Training 

and Development ณ เมือง Schenectady  New York สหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Mini MBA ”จาก

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• กรรมการอสิระ ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  

กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน

และกาํกบัดูแลกจิการ

• รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

ประวตักิรรมการทีเ่สนอช่ือแต่งตั้งกลบัมาเป็นกรรมการใหม่

นายปราโมทย์  อนิสว่าง สัญชาติ ไทย อายุ 72 ปี
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารบริษทัอ่ืน ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 9/9 คร้ัง

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั 14 ปี 

การศึกษา การอบรม ประวตักิารทํางาน 

• ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาํลงั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural 

Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา 

• ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural 

Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาล

สหพนัธ์  สาธารณรัฐเยอรมนั

• Directors Accreditation Program (DAP36/2005)

• Audit Committee Program (ACP6/2005)

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

• Financial Statement for Directors  (FSD39-2019)

โดยสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

• กรรมการบริษทั , กรรมการบริหาร ,

กรรมการลงทุน , กรรมการบริหาร

ความเส่ียงองค์กร 

กรรมการสรรหา พจิารณา  

ค่าตอบแทนกาํกบัดูแลกจิการ

• รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ประวตักิรรมการทีเ่สนอช่ือแต่งตั้งกลบัมาเป็นกรรมการใหม่

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ สัญชาติ ไทย อายุ 79 ปี

43



การลงมติ : ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่6
พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และ
เงนิรางวลักรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2562
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หลกัการและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ซ่ึงได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซ่ึงอาจจะกําหนดเป็น
จํานวนทีแ่น่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ กาํหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเร่ืองสําคัญประการหน่ึงของหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้
ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
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นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

 สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายธุรกจิทั้งระยะส้ันและระยะยาว

 เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบ

 อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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หลกัเกณฑ์กาํหนดค่าตอบแทน 

1.   ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบทีเ่ป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ

2.  พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคีวามเหมาะสม ได้แก่ 

• ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่ (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ประชุม)

• ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัท       
สร้างให้กบัผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัทีสู่งเกนิไป จนทาํให้เกดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะส้ัน

• ค่าตอบแทนอ่ืน (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกันความรับผิดของกรรมการ              
การประกนัชีวติกลุ่ม เป็นต้น)

3.   กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะคณะกรรมการ
บริษทัเท่าน้ัน
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องค์ประกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจํา

• ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
เพยีงตาํแหน่งเดยีว

• ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับ
ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทน   
สูงกว่า 

เบีย้ประชุมต่อคร้ัง (Attendance  Fees) กรรมการอสิระ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบีย้ประชุม    
ทุกคร้ังทีเ่ข้าประชุม

เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
ตามหลกัเกณฑ์ทีป่ระชุมอนุมตัิ
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ค่าตอบแทนประจาํ และเบีย้ประชุมคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561-2562 และปี 2563 (ปีเสนอ) 

ค่าตอบแทนประจํา

(คน/เดือน)
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

องค์กร

คณะกรรมการ 

สรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการ

บริหาร

(*)

ประธาน 80,000 28,000 25,000 25,000 25,000 25,000*

กรรมการ 30,000 23,000 20,000 20,000 20,000 20,000*

เบีย้ประชุม/คร้ัง 3,000

หมายเหตุ * : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเฉพาะผู้ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)
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ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิเปรียบเทยีบ 2561-2562
และปี 2563 (นําเสนอ)

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรวม

2561 2562
2563

(เสนอ)
2561 2562

2563

(เสนอ)
2561 2562

2563 

(เสนอ)

คณะกรรมการบริษทั 3,960,000 4,200,000 4,200,000 240,000 300,000 240,000 4,380,000 4,500,000 4,440,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 600,000 612,000 612,000 108,000 72,000 96,000 708,000 684,000 708,000

คณะกรรมการลงทุน 540,000 540,000 540,000 84,000 72,000 60,000 624,000 612,000 600,000

คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงองคก์ร
540,000 240,000 300,000 75,000 54,000 75,000 615,000 294,000 375,000

คณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกิจการ

300,000 540,000 540,000 60,000 72,000 60,000 360,000 612,000 600,000

คณะกรรมการบริหาร 72,000 - - - - - 72,000 - -

รวม 6,012,000 6,132,000 6,192,000 567,000 570,000 531,000 6,759,000 6,702,000 6,723,000
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• ค่าตรวจสุขภาพประจําปีคนละ 12,000 บาทต่อปี 

• ค่าชดเชยค่าพาหนะเดนิทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

• การประกนัชีวติกลุ่ม การประกนัความรับผดิของกรรมการ 

• ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลกัสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิม่เตมิ คณะกรรมการจะดูแล

ค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงนิไม่เกนิ 6,723,000 บาท ตามทีไ่ด้รับอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามระเบียบข้อบังคบัของบริษทั 
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(มผีลตั้งแต่งบการเงนิปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมตัจ่ิายจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง)

1. เงนิรางวลักรรมการ จะพจิารณาจ่ายเฉพาะปีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลเท่าน้ัน

2. เงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรเบ็ดเสร็จ สําหรับปีของ          
งบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยต้องหักกาํไร/รายได้ ดงันีก่้อนมาคาํนวณ

2.1 หักด้วย กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นก่อนภาษี

2.2 หักด้วย กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี

2.3 หักด้วย รายได้หรือกาํไรจากรายการพเิศษก่อนภาษี

3. วธีิการคดิคาํนวณการจ่ายเงนิรางวลักรรมการ ตามรายตําแหน่งกรรมการ หลงัจาก คาํนวณยอดรวมเงิน
รางวัลกรรมการทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 2 แล้วให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
จัดสรร กาํหนดจํานวนเงนิรางวัลกรรมการทีเ่หมาะสมโดยไม่เกนิอตัราทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกนัเอง

หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเงนิรางวลักรรมการ
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• เงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2562 ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.0 ของ
หลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ 

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ได้อนุมัติหลักการให้มีผลตั้งแต่งบการเงิน       
ปี 2561

• คณะกรรมการพิจารณากําหนดเงินจํานวน 835,000 บาท เป็นจํานวนเงินรางวัล
กรรมการทีเ่หมาะสม ไม่เกนิอตัราทีก่าํหนด 

• ให้คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรกนัเองตามหลกัเกณฑ์การคํานวณการจ่ายเงินรางวัล
กรรมการ

เงนิรางวลักรรมการ
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ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 และค่าตอบแทนเงินรางวัล
กรรมการสําหรับผลการดาํเนินงาน ปี 2562 ตามทีเ่สนอ 

• ค่าตอบแทนดงักล่าวมรูีปแบบและองค์ประกอบค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 

• อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัหลกัการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) 

• มคีวามสอดคล้องกบัภาระหน้าที ่ความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) 

• อยู่ในลกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้กบับริษัททีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมเดยีวกนั และมขีนาดใกล้เคยีงกนั

• มีความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ     
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ความเหมาะสมของแนวโน้มทางธุรกจิ

ความเห็นของคณะกรรมการ 
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วาระที ่6

พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

วงเงินไม่เกนิ 6,723,000 บาท

และ

เงินรางวลักรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562

จํานวน 835,000 บาท

การลงมติ : ผ่านมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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การลงมติ  : ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที ่7
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบัญชี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
และกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชีประจําปี  2563
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 คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ 

 ความสามารถในการให้บริการ 

 การให้คาํปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทีบ่ังคบัใช้ในปัจจุบัน 

 การรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา 

 ความเป็นอสิระ 

 ความเหมาะสมของค่าตอบแทน

พจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สําหรับปี  2563

57



 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่
อย่างใด

รายช่ือผู้สอบบัญชีทีเ่สนอเพ่ือพจิารณาแต่งตั้ง

รายช่ือ
ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที่

จํานวนปีทีส่อบบญัชี

ให้บริษทัฯ

1. น.ส.จินตนา   มหาวนิช 4687
8 ปี 

(2553-2556,2558-2561)

2. นางจินตนา    เตชะมนตรีกลุ 5131
1 ปี 

(2557)

3.  นายนิธีพงษ์  เตชะมนตรีกลุ 10305
1 ปี 

(2562)    
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การศึกษา

• บญัชีมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ประวตัผู้ิสอบบัญชี 
น.ส. จินตนา      มหาวนิช

Quality Review Partner & Technical Supporting Partner

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4687 (ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.)
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การศึกษา

• บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• ศิลปศาสตร์มหาบณัฑติ สาขากฏหมายเศรษฐกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

• นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

ประวตัผู้ิสอบบัญชี 
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

Assurance Partner - Project Leader

• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5131 (ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) 

• ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทนายความ
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การศึกษา

• บริหารธุรกจิบณัฑติ ภาคภาษาองักฤษ สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ ภาคภาษาองักฤษ สาขาผู้ประกอบการสากล 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวตัผู้ิสอบบัญชี 
นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

Assurance Partner

• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 10305 (ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.)

ประสบการณ์

• ผ่านงานในตําแหน่งผู้จัดการอาวุโส 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั
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หมายเหตุ   ค่าสอบบัญชีดงักล่าวได้รวมค่าจดัทาํงบการเงินภาษาองักฤษ

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

รายการ
จํานวนเงนิ

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 ปี 2561

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจําปี 1,100,000 1,000,000 900,000

ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 900,000 900,000 900,000

ค่าสอบทานระบบ ERP คร้ังแรก 150,000

รวม 2,150,000 1,900,000 1,800,000
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วาระที ่7

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบญัชี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

และกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี  2563

จํานวน 2,150,000 บาท

การลงมติ : ผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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การลงมติ  : ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ           

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที ่8
พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษทัข้อ หมวด 9 ข้อ 59-66 

การจัดประชุมผ่านส่ืออเิลค็ทรอนิกส์
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รัฐบาลได้ออกพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
มีผลบังคับใช้ เ ม่ือวันที่  17 เมษายน พ .ศ. 2563 โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศ                 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์        
ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2557

ข้อเทจ็จริง
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1. กฎหมายระบุว่าการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามารถกําหนดให้
จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมาย 

2. ให้ถือว่าการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายนี้ เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย
และห้ามปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายนี้เป็นพยานหลักฐานเพยีงเพราะว่า
เป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์

3. เน่ืองจากบทบัญญัติตามพระราชกําหนดนี้แตกต่างจากบทบัญญัติตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
ในสาระสําคัญหลายประการ จึงสมควรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทให้มีการระบุ
ข้อกําหนดเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายนีไ้ว้ให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่
รับรู้ของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อกาํหนด และเง่ือนไข 
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ข้อ 59  การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
อาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการ
ดําเนินการตามที่กาํหนดในพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่
จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่ออกตาม
พระราชกําหนดฉบับนี้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด และให้ใช้มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิฉบับที ่74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกบัพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ที่ออกตามพระราชกําหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคบัของบริษทั หมวด 9 การจัดประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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ข้อ 60 การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถดําเนินตาม
วิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมน้ัน
ได้กาํหนดไว้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์
แทนก็ได้ เว้นแต่กรณีบริษัทไม่มีข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธ์ิร่วมประชุมทุกราย ใน
การนี ้ผู้มหีน้าทีจ่ัดการประชุมต้องจัดเกบ็สําเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้
เป็นหลกัฐาน โดยจะจัดเกบ็ในรูปข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้

ข้อบังคบัของบริษทั หมวด 9 การจัดประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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ข้อ 61  ผู้จัดการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนแสดงตนเพ่ือร่วม
ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก่อนการประชุม กรณีประชุมกรรมการ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมซ่ึงได้
แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์สามารถรับเบีย้ประชุมได้

ข้อ 62 ผู้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถ
ลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลบั

ข้อบังคบัของบริษทั หมวด 9 การจัดประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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ข้อ 63  ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องดําเนินการเพ่ือให้มีการใช้ระบบ
ควบคุมการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม โดยผู้จัดประชุมจะต้องจัดให้ผู้ควบคุม
ระบบทําหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุมตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จส้ิน และจะต้องสามารถ
บริหารจัดระบบเพ่ือตรวจสอบการทํางานและแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบ
ระยะไกล (Remote Access) ได้ด้วย

ข้อ 64  ผู้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กําลัง
นําเสนอในทีป่ระชุมผ่านเคร่ือง หรืออุปกรณ์ส่ือสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

ข้อบังคบัของบริษทั หมวด 9 การจัดประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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ข้อ 65  กรณีเหตุจําเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้อง
สามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือสัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในระบบ        
ได้ทนัที

ข้อ 66  บริษัทจะต้องจัดให้มีการจัดทํารายงานการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือ 
และจัดให้มกีารบันทกึทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชุม เว้นแต่เป็นการ
ประชุมลับ โดยบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการ
ประชุม

ข้อบังคบัของบริษทั หมวด 9 การจัดประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์
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ไม่มีการลงมติ

วาระที ่9
เร่ืองอ่ืนๆ

แผนการดาํเนินงานในอนาคต
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Projects Backlog(Separate financial statements)
Until June 26, 2020 of amount  3,699.14 MTHB
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Project Type
BACKLOG  PROJECT

Amount (Project) Project value (MTHB)

Electrical Engineering Work 52 2,698.50

Signaling work 6 994.45

Subtotal 58 3,692.95

Renewable Energy 1 6.19

Subtotal 1 6.19

Grand total 59 3,699.14



1.  Renewable and Alternative Energy Development Plan during the year 2018 - 2038 – Private PPA MTHB 607,250

2.  EGAT's Investment Budget during the year 2015 - 2022 MTHB 123,200 

2.1 Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB 60,000. 

2.2 Renovation and Improvement existing Transmission Lines in Western and Southern region  MTHB 63,200.

3.  MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717 

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan City.

4.  PEA’s Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678

- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage  1.

KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE
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5.  PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2020 MTHB 11,000 

- Constructing Underground Cable System in Provincial Countries 

6.   PEA’s Investment Budget during the year  2021-2031 MTHB 77,620

- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage  2.

7.   PEA’s Investment Budget during the year  2021-2026 MTHB 7,941

- Developing Electrical Supply System in Large Province.

8.  CLMV : expand the substation & transmission line construction business  to  CLMV, target 10% of total 
revenue in Y 2020-2025

KEY DRIVER FOR FUTURE REVENUE

75



 พัฒนา บุคลากร และ ระบบบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจ EPC ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทมี Goodwill ประสบการณ์ และที่สําคัญยังมี
งบประมาณการลงทุนต่อเน่ืองมากกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

แผนการดาํเนินธุรกจิหลงั COVID 19

76



 ขยายธุรกิจต่อยอดจากพื้นฐานงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตาม Trend 
ของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบผลิตและจําหน่าย
ด้วย Computerized Base และ Platform เช่น Smart Grid /Micro 
Grid ตลอดจน Energy Storage ปัจจุบัน PEA อนุมัติงบประมาณ
โครงการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้า  6,630 ล้านบาท

• เร่ิมประมูลงานพฒันาระบบ Smart Grid กบั PEA,MEA

• อนุมัตติดิตั้งระบบ Micro Grid เป็น Pilot Project

แผนการดาํเนินธุรกจิหลงั COVID 19
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 แสวงหาความร่วมมือกบัพนัธมิตรธุรกจิ และคู่ค้าใน SupplyChain ไปสู่ธุรกิจ 
ในอนาคตทั้งในรูปแบบ Trading, EPC และการลงทุนในธุรกจิ EV และ IoT

 ขยายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดสม่ําเสมอ (หลังจากชะลอการ
ลงทุนในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา )

• Solar Rooftop 20 MW. วงเงนิรวม 500-600 ล้านบาท เร่ิม 2563

• โรงไฟฟ้าชุมชน 10 – 20 MW วงเงนิรวม 1,000 – 1,800 ล้านบาท เร่ิม 2564

แผนการดาํเนินธุรกจิหลงั COVID 19
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