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สารจากประธานกรรมการ (Message from the Chairman of the Board)
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ในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ มีแนวโน้มถดถอยประกอบกับ

วิกฤตการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า COVID-19 ทัว่โลก สง่ผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศอย่างรุนแรงกลุม่ธุรกจิเด็มโกไ้ดมี้การทบทวนปรบัปรุง

แผนธุรกิจ ท ัง้ในเรื่องช่องทางการหารายได ้แผนการลงทุน รวมถึงแผนบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกจิ ( Business Continuity Plan : BCP ) อย่างเรง่ด่วนและรอบคอบ

นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัไดพ้ฒันาโครงสรา้งการบรหิารงาน 

( DEMCO : 2020 - 2022 Year of Organization Development ) ที่มีการปรบัปรุง

รูปแบบทางธุรกิจ คน้หานวตักรรม และธุรกจิใหม่ โดยคาํนึงถงึทรพัยากรที่มีอยู่เพื่อสรา้ง

ความมัน่ใจ เช่ือมัน่ใหก้บันักลงทุน และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

มีการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี สรา้งผลประกอบการที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ์

ประธานกรรมการ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

3

นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ์

ประธานกรรมการ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายนรศิ   ศรนีวล 
ประธานกรรมการอสิระ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/  

กรรมการความย ัง่ยนื



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายเสรมิศกัด์ิ    จารุมนสั
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการความย ัง่ยนื



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายปรญิช ์  ผลนิวาศ
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการลงทนุ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ 



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายพงษศ์กัด์ิ    ศิรคิปุต ์
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร/

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/

ประธานกรรมการบรหิาร/

ประธานกรรมการความย ัง่ยนื/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ 



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายปราโมทย ์  อนิสว่าง
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ/

กรรมการความย ัง่ยนื



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายสงวน   ตงัเดชะหริญั
กรรมการ/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายปญัญ ์  เกษมทรพัย์
กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ/

กรรมการความย ัง่ยนื



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายโอฬาร ปุ้ ยพนัธวงศ์
กรรมการ/

กรรมการลงทนุ/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ 



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายไพฑูรย ์   กาํชยั
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการบรหิาร/ 

กรรมการผูจ้ดัการ/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ/

กรรมการความย ัง่ยนื/ 



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

นางสทุธารกัษ ์ ปญัญา
ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั
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กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายฉตัรชยั พชืพนัธ์
กรรมการบรหิาร/ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายสนบัสนุนธุรกจิ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางสาวรชันีวภิา  ปุ้ ยพนัธวงศ์
กรรมการบรหิาร/ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกจิ/

รกัษาการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารความเสีย่ง



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางสาววรรณฤดี  สวุพนัธ์
รองกรรมการผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางสาวสาวติตร ี พึ่งรศัมี
กรรมการบรหิาร/ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี บรหิารการเงนิและงบประมาณ 

(CFO)



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางสาวอรวรรณ  ศิรวิงศ์
กรรมการบรหิาร/ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ/

เลขานุการบรษิทั



ผูเ้ขา้ร่วมประชมุอืน่ ๆ ไดแ้ก่
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• นายชยัวฒัน ์ เลศิวนารนิทร ์ กรรมการเสนอแต่งตัง้ใหม่

• น.ส.อรสิา        ชมุวสูิตร ผูส้อบบญัชี จากบรษิทัสาํนกังานสอบบญัชี ธรรมนิต ิจาํกดั

• นายนิธีพงษ ์  เตชะมนตรกีลุ ผูส้อบบญัชี จากบรษิทั ซี แอนด ์เอ จาํกดั

• น.ส.ปณุณ์ปารมี  ปฏนิิสสคัโค ผูส้อบบญัชี จากบรษิทั ซี แอนด ์เอ จาํกดั

• น.ส.นําพา      นวลศรฟีู อาสาพทิกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิ

• นายสรุพล     ออ่นอรุะ ที่ปรกึษากฎหมาย
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บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายช่ือบคุคลพจิารณา

คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั เสนอวาระการประชมุ 

หรอืสง่คาํถามเกี่ยวกบับรษิทัลว่งหนา้

กอ่นวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ระหว่างวนัที่ 8 ตลุาคม 2563 – 30 ธนัวาคม 2563 

ผลปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอวาระแต่อยา่งใด



การลงคะแนน
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 นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กาํหนด 

( 1 นาท ี) เม่ือกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอกีคร ัง้นึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลง

เพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นดว้ย” , “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง”  สาํหรบัวาระแจง้เพื่อทราบ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม   จะไม่สามารถลงคะแนนได ้ ส่วนผูถ้ือหุน้ที่ไม่ออกเสยีงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสยีง หรือไม่กด

ลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถอืว่ามีมตเิหน็ดว้ย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

 กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลอืกการลงคะแนนใหม่อกีคร ัง้ หากวาระไดถู้ก
ปิดโหวตไปแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลี่ยนการลงคะแนนได ้



การลงคะแนน
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 เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงัหนา้ต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรบัชมภาพและเสยีง

ของการประชมุต่อ

ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ี่ลงคะแนนล่วงหนา้ผ่านเอกสาร

มอบฉนัทะ

ฐานคะแนนเสยีงและจาํนวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั



การลงคะแนน
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กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ขอเรียนวิธีการ

ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี

• บริษทัจะเสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยบริษทัจะอา่นช่ือกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละคน ขอความ

กรุณาผูถ้อืหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง

• ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ในที่ประชุม เฉพาะที่

ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย และ/หรือ งดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ในที่ประชุม โดยสว่นที่เหลอื

จะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ท ัง้น้ี ไดน้ับรวมคะแนนเสยีงที่ผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนมาในหนังสอืมอบฉนัทะเรียบรอ้ย

แลว้ ซ่ึงไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้ในตอนที่ลงทะเบียนเขา้ประชมุแลว้



การซกัถามในระหว่างการประชมุ 

24

กรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวธิกีารพมิพข์อ้ความ สามารถทาํไดโ้ดย

• ใหท่้านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือ่พมิพข์อ้ความ และ

• กดปุ่ ม Enter เพือ่สง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ



การซกัถามในระหว่างการประชมุ 
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กรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงัน้ี

1. ใหท่้านไปที่เมนู Participant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือข้ึน (Raise Hand) 

2. เม่ือพธิกีรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ที่จะดาํเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอปุกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู ้

ถอืหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 2 นาท)ี ขอความกรุณาพมิพค์าํถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือ่ที่ผูด้าํเนิน

รายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัที่ประชมุแทนท่าน

3. ในการถามคาํถามแต่ละคร ัง้ท ัง้ผ่านการพมิพข์อ้ความ หรอืผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุแจง้ช่ือ-นามสกลุ พรอ้มระบวุ่าท่าน

มาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกอ่นเริ่มถามคาํถามทกุคร ัง้เพือ่ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น

4. บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสง่คาํถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ สอบถามเขา้มาภายใน 2 นาท ีทางบรษิทัจะดาํเนินการ

ประชมุต่อ หากผูถ้อืหุน้มีคาํถามเพิม่เตมิ สามารถพมิพค์าํถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat เจา้หนา้ที่จะทาํการอา่นคาํถามของท่านในภายหลงั
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พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจาํปี 2563

 ประชมุเมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2563

 จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลา

ที่กฎหมายกาํหนด

 เผยแพรท่างเวบ็ไชตข์องบรษิทัแลว้ 

วาระที่ 1
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การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 1
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 1
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วาระที่ 2

 รายงานผลการดาํเนินงานปี 2563

รบัทราบผลการดาํเนินงานปี 2563



ผลการดาํเนินงาน : งบการเงนิรวม 

31

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

รายไดจ้ากงานขาย 351 199 730

รายไดจ้ากงานบรกิาร 2,053 2,678 3,359

รายไดอ้ืน่ๆ 93 61 63

รายไดร้วม 2,497 2,938 4,151

กาํไรสทุธิ (ขาดทนุ) 55 34 146

(หน่วย : ลา้นบาท)



การลงทนุของบรษิทั

32

โรงไฟฟ้าพลงังานลม

ไดร้บัเงนิปนัผลแลว้  1,103 ลา้นบาท

โครงการ ลงทนุ กาํลงัผลติตามสดัสว่นลงทนุ จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

หว้ยบง 2 , 3 15% 27 MW 2556

เขาคอ้ 14% 8.4 MW Q3/2559

โรงไฟฟ้า 8 โครงการ(WEH) 3.9% 22.5 MW 2561 - 2562

รวม 57.9 MW



การลงทนุของบรษิทั (ต่อ)
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ไดร้บัเงนิปนัผลแลว้  9 ลา้นบาท

โครงการ ลงทนุ
กาํลงัผลติตามสดัสว่น

ลงทนุ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

Solar Rooftop 1 สญัญา 100% 1 MW Q2/2558

Solar Farm  3 สญัญา 45.7% 3 MW Q4/2557

Solar Rooftop  5 สญัญา 49 - 51% 1.4 MW Q2/2558

รวม 5.4 MW



การลงทนุของบรษิทั (ต่อ)
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บจก. เด็มโก ้เดอลาว (แขวงหลวงพระบาง) : สมัปทานผลติน้ําประปา                         

อายสุมัปทาน 30 ปี (2558 - 2588)

ปี รายไดจ้ากการขายน้ําประปา
รายไดจ้ากการขาย Mobile 

Plant/อืน่ ๆ

2560 2 -

2561 14 -

2562 24 6

2563 23 14

(หน่วย : ลา้นบาท)



การปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชัน่

35

ไดร้บัการรบัรองจาก CAC เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2559

ไดร้บัการรบัรองการต่อสมาชิกรอบแรกในปี พ.ศ.2562 - 2565

เป้าหมายปี 2564

100% ของพนกังานผ่านการอบรม“การต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่

(Coalition against Corruption)”



การปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชัน่

36

นโยบายงดรบัของขวญั   (No Gift Policy)



ผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2563

37

ผลการประเมินระดบั “รอ้ยละ 96.5”

จากการประเมินคณุภาพการจดั

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563

โดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA)

บรษิทัไดร้บัการประเมินจากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการ

บรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2563 (Corporate Governance 

Report (CGR) of Thai Listed Companies 2020)

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

โดยบรษิทัไดร้บัผลการประเมินระดบัดีเลศิ (5 ดาว)

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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วาระที่ 2 น้ี  เป็นวาระเพือ่ทราบ  จงึไม่มีการลงมติ
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วาระที่ 3

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชี  

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563



พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54
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บรษิทัไดร้บัการประเมินจากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการ

บรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2563 (Corporate Governance 

Report (CGR) of Thai Listed Companies 2020)

จากสมาคมสง่เสรมิกรรมการบริษทัไทย (IOD)

โดยบรษิทัไดร้บัผลการประเมินระดบัดีเลศิ (5 ดาว)

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงนิ และ

งบกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิ้นสดุรอบปีบญัชีของบรษิทั 

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพือ่เสนอใหท้ี่ประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
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บรษิทัไดร้บัการประเมินจากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการ

บรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2563 (Corporate Governance 

Report (CGR) of Thai Listed Companies 2020)

จากสมาคมสง่เสรมิกรรมการบริษทัไทย (IOD)

โดยบรษิทัไดร้บัผลการประเมินระดบัดีเลศิ (5 ดาว)

ความเหน็ผูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย

(กลุม่กจิการ) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปีสิ้นสดุ

วนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั และ

ไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัเดียวกนั ของบรษิทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงนิรวม

(หน่วย : ลา้นบาท) 2563 2562
เพิ่มข้ึน

(ลดลง)
%

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรพัยร์วม

หน้ีสนิรวม

สว่นของผูถ้อืหุน้

7,375

2,755

4,620

5,985

2,814

3,171

1,390

(59)

1,449

23%

-2%

46%

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

รายไดร้วม

ค่าใชจ้า่ยรวม

กาํไรสทุธิ

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)

2,497

2,440

55

0.08

2,938

3,026

34

0.05

(441)

(586)

21

0.03

-15%

-19%

62%

60%

งบเฉพาะกจิการ

2563 2562
เพิ่มข้ึน

(ลดลง)
%

7,223

2,793

4,430

5,785

2,773

3,012

1,438

20

1,418

25%

1%

47%

2,226

2,086

7

0.01

2,976

2,820

84

0.11

(750)

(734)

(77)

(0.10)

-25%

-26%

-92%

-91%
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การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 3
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3
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วาระที่ 4

พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563
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พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563

 ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 32 และ 33

 บรษิทัฯ มีนโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี

และสาํรองตามกฎหมาย และ/สาํรองอืน่ๆ ที่กาํหนดไวใ้นเงือ่นไขของสญัญา

 งดการจา่ยเงนิปนัผลจากผลประกอบการ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563

 เน่ืองจากบรษิทัมีความจาํเป็นตอ้งสาํรองกระแสเงนิสดเพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนในการดาํเนินงาน

และขยายธุรกจิ เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถจา่ยเงนิปนัผลตามนโยบายที่กาํหนดไว ้
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ขอ้มูลเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั

รายการ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1.กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิเฉพาะกจิการ 

(ลา้นบาท)
7 84 177 76

2.จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730 730 730 730

3.เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้) งดจา่ย 0.03 0.05 งดจา่ย

4. รวมเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิ้น (ลา้นบาท) - 22 37 -

5. อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกาํไรสทุธิ 

(รอ้ยละ)
NA 26 21 NA
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การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 4
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4
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วาระที่ 5

พจิารณาอนุมตัเิพิม่จาํนวนกรรมการ 

และอนุมตัแิต่งต ัง้กรรมการใหม่

และกรรมการแทนกรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ
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Board Skill Matrix
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั
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กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ

1. นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ์ ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร)

2. นายปรญิช์ ผลนิวาศ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดูแล
กจิการ

3. นายปญัญ์ เกษมทรพัย์ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกิจการ และกรรมการ
ความยัง่ยนื

4. นายพงษศ์กัด์ิ   ศิรคิปุต ์ กรรมการ ประธานกรรมการความยัง่ยืน ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการลงทนุ และ
กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร
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วธิกีารและขัน้ตอนในการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาฯ รบัทราบช่ือกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระและพจิารณาสรรหาบคุคลภายนอก เพื่อเสนอ
ช่ือเขา้คดัเลอืกเพือ่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการทัง้จากกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้

 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายช่ือที่ไดร้บัการเสนอ  
โดยผูท้ี่จะไดร้บัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการบริษัท จะตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมาย
กาํหนด

 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลอืกและเสนอช่ือผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการที่
ตอ้งออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 
2564
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กระบวนการสรรหาทดแทนตาํแหน่งที่ว่าง

 สอบถามความสมคัรใจของกรรมการที่จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และสอบถามความจาํนงของกรรมการแต่ละ
คนที่อยู่ในเกณฑต์อ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ

ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คณุสมบตัเิหมาะสมที่จะเสนอต่อผูถ้อืหุน้ เพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และกํากบัดูแลกิจการ เป็นผูพ้จิารณาและกล ัน่กรองก่อนนําเสนอ  
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากล ัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ว่าผูไ้ดร้บัเสนอช่ือมีคุณสมบตัิที่
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และนําเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยได้
พิจารณาจากคุณสมบตัิการเป็นกรรมการที่มีกําหนดไวต้ามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัท  กฎบตัร
คณะกรรมการ และคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัดว้ย
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เสนอเพิม่จาํนวนกรรมการจาก 10 คนเป็น 11 คน 

Board Skill Matrix : ประสบการณ์ดา้น IT
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กรรมการที่เสนอแต่งตัง้เพิม่

นายชยัวฒัน ์ เลศิวนารนิทร ์

กรรมการอสิระ
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กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระเสนอแต่งตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่

นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ์
ประธานกรรมการ/

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

นายปรญิช ์ ผลนิวาศ
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการลงทนุ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ/

กรรมการความย ัง่ยนื

นายปญัญ ์ เกษมทรพัย์
กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ/

กรรมการความย ัง่ยนื

นายพงษศ์กัด์ิ  ศิรคิปุต ์
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร/

ประธานกรรมการความย ัง่ยืน/, 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/

ประธานกรรมการบรหิาร/

กรรมการลงทนุ/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
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5.1.พจิารณาอนุมตัเิพิม่จาํนวนกรรมการ 1 คน

การลงมต ิ: ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 5.1
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.1
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ประวตักิรรมการที่เสนอแต่งตัง้เพิม่

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
2  แหง่ 

– กรรมการบรษิทั – อาม่า  มารนี จาํกดั (มหาชน)

– กรรมการบรหิารความเสี่ยง   บรษิทั พทีีจ ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ

การศึกษา
– ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

– ปรญิญาตร ีสาขาวิทยาศาสตรบ์ณัฑติ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรม

– Directors Accreditation Program (DAP161/2562)                                     

– PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way 

through coaching

– หลกัสูตรผูนํ้าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั รุน่ที่ 1

ประวตักิาร

ทาํงาน 
– กรรมการบรษิทั บรษิทั อาม่า  มารนี จาํกดั (มหาชน)

– กรรมการบรหิารความเสี่ยง  บรษิทั พทีีจ ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน)

– ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั พทีีจ ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน)
นายชยัวฒัน์  เลศิวนารนิทร ์

สญัชาตไิทย   : อาย ุ 62 ปี
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5.2.พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ นายชยัวฒัน ์ เลศิวนารนิทร ์

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ

การลงมต ิ: ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 5.2
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.2
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ประวตักิรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ต ัง้ ประธานกรรมการ /กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

การเขา้รว่มประชมุกรรมการในปี 2563 5/7 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 13  ปี

การศึกษา – ปรญิญาตรศิีลปศาสตร ์ดา้นการโฆษณา Center Technical College ประเทศ ออสเตรเลยี

การอบรม

– Directors Accreditation Program (DAP46/2005) 

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

– Role of the Chairman Program (RCP18/2008) 

– Directors Certification Program (DCP194/2014)โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประวตักิารทาํงาน 

– ประธานกรรมการบรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– ประธานคณะกรรมการบรษิทั ประชุมช่าง จาํกดั

– ที่ปรกึษาบรษิทั สี่พระยาการพมิพ ์จาํกดั

– ประธานมูลนิธิแสง-ไชก้ ีเหตระกลู

– ประธานอาสากาชาดกาญจนาภเิษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย

นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ์

สญัชาตไิทย   : อาย ุ 80 ปี
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5.3 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ นางประพรี ์ปุ้ ยพนัธวงศ ์

ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร)

การลงมต ิ: ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน



70

Q & A

วาระที่ 5.3
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.3
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ประเภทกรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

การเขา้รว่มประชมุกรรมการในปี 2563 7/7 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 3 ปี

การศึกษา
– ปรญิญาโท สาขาวชิาการบญัชี (M.B.A.)University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A.

– ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัชี (บช.บ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม

– Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP)

- การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)        - Audit Committee Program (ACP)) 

- Company Secretary Program (CSP) - Developing Corporate Governance Policy 

- D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk

- Monitoring the Internal Audit Function - แนวปฏบิตัทิี่ดีในการสรรหาและแต่งต ัง้กรรมการ

- ASEAN CG Scorecard - Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)

- Anti - Corruption : The Practical Guide - Advanced Audit Committee Program (AACP)

- Ethical Leadership Program (ELP)  โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประวตักิารทาํงาน - กรรมการอสิระ ประธานกรรมการลงทนุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแล 

กจิการ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

- กรรมการ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั

นายปรญิช ์ ผลนิวาศ

สญัชาตไิทย   : อาย ุ 64 ปี
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5.4 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ นายปรญิช ์ผลนิวาศ ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

การลงมต ิ: ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน



74

Q & A

วาระที่ 5.4
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.4
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การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนอืน่
1 แหง่  

กรรมการอสิระ บรษิทั คอปเปอรไ์วรด์ จาํกดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

การเขา้รว่มประชมุกรรมการในปี 2563 6/7 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 3 ปี

การศึกษา
– นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ ดา้นกฏหมายเปรยีบเทยีบและกฏหมายระหวา่งประเทศ สถานศึกษา มหาวทิยาลยัเซา้เทริน์ เมโทดิส 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา

– นิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม

– ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตร Directors Certification Program (150/2010) 

– Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)

– ประกาศนียบตัร หลกัสูตร  Audit Committee Program  (ACP37/2011)

– Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) -

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR14/2012)

– Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)  โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   (IOD)

ประวตักิารทาํงาน 
– กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ  และกรรมการความยัง่ยนื  

บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– กรรมการอสิระ บรษิทั คอปเปอรไ์วรด์ จาํกดั (มหาชน)

– ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซซิซา กรุป๊ จาํกดั

นายปญัญ ์ เกษมทรพัย์

สญัชาตไิทย   : อาย ุ 53  ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่
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5.5 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ นายปญัญ ์เกษมทรพัย ์

ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ

การลงมต ิ: ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 5.5
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.5
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ประวตักิรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ต ัง้ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร

การเขา้รว่มประชมุกรรมการในปี 2563 7/7 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 13  ปี

การศึกษา
– มินิ เอม็บเีอ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์                                                                                  

– พบ.ม (พฒันาการเศรษฐกจิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์                                                                         

– วศ.บ. (ไฟฟ้ากาํลงั) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรม

– Directors Accreditation Program (DAP46/2005)         

– Risk Management Committee Program (RMP3/2014)  

– Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014)โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

– หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที่ 7 (วพน. 7) สถาบนัวทิยาการพลงังาน

– หลกัสูตรวทิยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสูง (วบส.2) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

ประวตักิารทาํงาน – กรรมการบรษิทั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร  ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการความยัง่ยนื 

กรรมการบรหิารความสีย่งองคก์ร และกรรมการลงทนุ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)
นายพงษศ์กัด์ิ  ศิรคิปุต ์

สญัชาตไิทย   : อาย ุ 63  ปี
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5.6 พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ นายพงษศ์กัดิ์ ศิรคิปุต ์  

ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร

การลงมต ิ: ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 5.6
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.6
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วาระที่ 6

พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2564

และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลักรรมการสาํหรบั

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564
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หลกัการและเหตผุล

ตามขอ้บงัคบับรษิทั ซ่ึงไดร้บัอนุมตัจิากมตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้ กาํหนดใหก้รรมการบรษิทัมีสทิธิไดร้บั
ค่าตอบแทนในรูปของเงนิรางวลั เบี้ ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหรือ
ตามที่ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิซ่ึงอาจจะกาํหนดเป็นจาํนวนที่แน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์กาํหนดไวเ้ป็น
คราว ๆ ไป

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการถอืเป็นเรื่องสาํคญัประการหน่ึงของหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี 
สาํหรบับริษัทจดทะเบียน ตามหลกัปฏิบตัิ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถ้ือหุน้อนุมตั ิ
คณะกรรมการควรพจิารณาใหโ้ครงสรา้ง และอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ และ
จูงใจใหค้ณะกรรมการนําพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 
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นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

 สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายธุรกจิท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว

 เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ

 อยู่ในลกัษณะที่เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัที่ปฏบิตัิอยู่ในกลุ่มธุรกจิ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย
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หลกัเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทน 

1.  ผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ

2.  พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก ่

• ค่าตอบแทนในอตัราคงที่  (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบี้ยประชมุ)

• ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่น โบนัส บาํเหน็จ) โดยควรเช่ือมโยงกบัมูลค่าที่บริษทัสรา้งใหก้บั   
ผูถ้อืหุน้ แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัที่สูงเกนิไป จนทาํใหเ้กดิการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะส ัน้

• ค่าตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกนัความรบัผิดของกรรมการ  การประกนั
ชีวิตกลุม่ เป็นตน้)

3. กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้ จึงควรไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทน
ประจาํ เบี้ยประชมุและเงนิรางวลักรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบรษิทัเท่านั้น
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หลกัเกณฑค่์าตอบแทนเงนิรางวลักรรมการ

(มีผลตัง้แต่งบการเงนิปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิา่ยจากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้)

1. เงนิรางวลักรรมการ จะพจิารณาจา่ยเฉพาะปีที่มีการจา่ยเงนิปนัผลเท่านั้น

2. เงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดําเนินงานไม่เกินรอ้ยละ 1 ของกาํไรเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยตอ้ง
หกักาํไร/รายได ้ดงัน้ีกอ่นมาคาํนวณ

2.1 หกัดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนกอ่นภาษี

2.2 หกัดว้ย กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุกอ่นภาษี

2.3 หกัดว้ย รายไดห้รอืกาํไรจากรายการพเิศษก่อนภาษี

3. วิธีการคดิคาํนวณการจา่ยเงนิรางวลักรรมการ ตามรายตาํแหน่งกรรมการ หลงัจาก คาํนวณยอดรวมเงนิรางวลักรรมการทัง้หมดที่
พงึจ่ายตามขอ้ 2 แลว้ใหค้ณะกรรมการพจิารณากาํหนดหลกัเกณฑพ์ิจารณาจดัสรร กาํหนดจาํนวนเงนิรางวลักรรมการที่เหมาะสม
โดยไม่เกนิอตัราที่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
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องคป์ระกอบของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจาํ

• ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบรษิทัจะไดร้บัค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งเพยีงตาํแหน่งเดียว

• ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอสิระ และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดร้บัค่าตอบแทนสาํหรบัการ
ปฏบิตัหินา้ที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพยีงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า 

เบี้ยประชมุต่อคร ัง้ (Attendance  Fees) กรรมการอสิระ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ไดร้บัเบี้ยประชมุทกุคร ัง้ที่เขา้ประชุม

เงนิรางวลักรรมการ (Bonus) กรรมการบริษทัจะไดร้บัเงนิรางวลัตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ตามหลกัเกณฑท์ี่ประชุม
อนุมตัิ
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ค่าตอบแทนประจาํ และเบี้ยประชมุคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชดุย่อย ปี 2562 - 2563 และปี 2564 (ปีเสนอ) 

ค่าตอบแทนประจาํ

(คน/เดือน)
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทนุ

คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงองคก์ร

คณะกรรมการ 

สรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบั

ดูแลกจิการ

คณะกรรมการ

ความยัง่ยนื

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*

เบี้ยประชมุ/คร ัง้ 3,000 3,000*

หมายเหต ุ * : ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอสิระและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

(หน่วย: บาท)
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิเปรยีบเทยีบ 2562 - 2563
และปี 2564 (นําเสนอ)

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรวม

2562 2563
2564

(เสนอ)
2562 2563

2564

(เสนอ)
2562 2563

2564

(เสนอ)

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 612,000 612,000 612,000 72,000 96,000 84,000 684,000 708,000 696,000

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

คณะกรรมการบรหิารความ

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

คณะกรรมการสรรหา 

พจิารณาค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกจิการ

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

คณะกรรมการความยัง่ยนื - - - - - 60,000 - - 60,000

รวม 6,132,000 6,192,000 6,792,000 570,000 531,000 654,000 6,702,000 6,723,000 7,446,000
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ค่าตอบแทนในสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 ค่าตรวจสขุภาพประจาํปีคนละ 12,000 บาทต่อปี 

 ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

 การประกนัชีวติกลุม่ การประกนัความรบัผิดของกรรมการ 

 ค่าจา่ยในการเขา้เป็นสมาชิก สมัมนาหลกัสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบนัอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิทัมีการแต่งต ัง้คณะกรรมการชดุย่อยใหม่เพิม่เตมิ คณะกรรมการจะดูแล

ค่าตอบแทนรวมใหอ้ยู่ภายในวงเงนิไม่เกนิ 7,446,000 บาท ตามที่ไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชมุผูถ้อืหุน้
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เงนิรางวลักรรมการ

• ไม่มีการจา่ยเงนิรางวลักรรมการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563

• เงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดําเนินงาน ปี 2564 เสนอไม่เกินรอ้ยละ 1 ของกาํไร
เบด็เสรจ็สาํหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประจาํปีตามเงือ่นไขที่กาํหนด

• ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรกนัเองตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณการจ่ายเงนิรางวลั
กรรมการ
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หลกัเกณฑค่์าตอบแทนเงนิรางวลักรรมการ

(มีผลตัง้แต่งบการเงนิปี 2561 เป็นตน้ไป โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิา่ยจากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร ัง้)

1. เงนิรางวลักรรมการ จะพจิารณาจา่ยเฉพาะปีที่มีการจา่ยเงนิปนัผลเท่านั้น

2. เงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดําเนินงานไม่เกินรอ้ยละ 1 ของกาํไรเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยตอ้ง
หกักาํไร/รายได ้ดงัน้ีกอ่นมาคาํนวณ

2.1 หกัดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนกอ่นภาษี

2.2 หกัดว้ย กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุกอ่นภาษี

2.3 หกัดว้ย รายไดห้รอืกาํไรจากรายการพเิศษก่อนภาษี

3. วิธีการคดิคาํนวณการจา่ยเงนิรางวลักรรมการ ตามรายตาํแหน่งกรรมการ หลงัจาก คาํนวณยอดรวมเงนิรางวลักรรมการทัง้หมดที่
พงึจ่ายตามขอ้ 2 แลว้ใหค้ณะกรรมการพจิารณากาํหนดหลกัเกณฑพ์ิจารณาจดัสรร กาํหนดจาํนวนเงนิรางวลักรรมการที่เหมาะสม
โดยไม่เกนิอตัราที่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2564 ภายในวงเงนิไม่เกิน 
7,446,000 บาท และหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ไม่เกนิรอ้ยละ 1
ของกาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยตอ้งหกักาํไรรายได ้ดงัน้ี

• หกัดว้ยกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก่อนหกัภาษี

• หกัดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุก่อนภาษี

• หกัดว้ยรายไดห้รอืกาํไรจากรายการพเิศษก่อนภาษี

จงึเหน็ว่าที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ควรพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ และหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลั
กรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2564  ตามที่เสนอ
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การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 6
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 6
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วาระที่ 7

พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีสาํหรบังวดบญัชี

สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564
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ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535

กาํหนดใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี 

และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิทั
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ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535

• คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกรายที่เสนอเงือ่นไขที่ดีและเหมาะสมกบับรษิทั เพื่อให ้
เกดิประโยชน์สูงสดุกบับรษิทั 

• และไดพ้จิารณาจากผูส้อบบญัชีซ่ึงมีคุณสมบตัิ คุณภาพ มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชี เม่ือไดพ้ิจารณา 
เปรียบเทียบปริมาณงานและอตัราค่าตอบแทนแลว้จงึไดเ้สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ

บริษัท มีนโยบายการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยบริษัท จะติดต่อผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้
ใหเ้สนอเงือ่นไขและค่าสอบบญัชี
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พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี สาํหรบัปี  2564 

 อนุมตัแิต่งต ัง้บรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิทั ประจาํปี 2564 นบัเป็นปีที่ 1

โดยคณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 ดงัน้ี
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โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีที่เสนอเพือ่พจิารณาแต่งตัง้

รายช่ือ
ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขที่

จาํนวนปีที่สอบบญัชี

ใหบ้รษิทัฯ

1. นายสวุฒัน์  มณีกนกสกลุ 8134 -

2. น.ส.อรสิา  ชมุวสูิตร 9393 -

3. นายพรีะเดช  พงษเ์สถยีรศกัด์ิ 4752 -
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ประวตัผูิส้อบบญัชี 

การศึกษา

• ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ (บช.ม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ (บธ.บ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

นายสวุฒัน์     มณีกนกสกลุ

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 8134 (ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.)
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ประวตัผูิส้อบบญัชี 

การศึกษา

• ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

นางสาวอรสิา    ชมุวสูิตร

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9393 (ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.)
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ประวตัผูิส้อบบญัชี 

การศึกษา

• โครงการ Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติการบญัชี (บธ.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

นายพรีะเดช    พงษเ์สถยีรศกัด์ิ

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4752 (ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.)
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พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี สาํหรบัปี  2564 

 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษทั สอบบญัชีธรรม
นิต ิจาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่านอืน่ของ บรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั ทาํหนา้ที่แทน

 ทัง้น้ี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั และผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งต ัง้ท ัง้ 3 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ / หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
บคุคลดงักล่าวแต่อย่างใดในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏบิตัิหนา้ที่อย่างอสิระแต่อย่างใด และ
ไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั จงึมีความเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทั
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ขอ้มูลเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชี 

รายการ
จาํนวนเงนิ

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 720,000 1,100,000 1,000,000

ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส 600,000 900,000 900,000

ค่าสอบทาน BOI/ERP 30,000 150,000

รวม 1,350,000 2,150,000 1,900,000

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ  ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไดร้วมค่าจดัทาํงบการเงนิภาษาองักฤษ
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อนุมตัค่ิาสอบบญัชี

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

เป็นจาํนวนเงนิ 1,350,000 บาท 

(หน่ึงลา้นสามแสนหา้หม่ืนบาท) 

โดยไม่รวมค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
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การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุออกเสยีงลงคะแนน
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Q & A

วาระที่ 7
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 7
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วาระที่ 8

พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ

แผนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั
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Projects Backlog(Separate Financial Statements)
Until March 30, 2021 of amount 3,465.83 MB

Project Type

BACKLOG PROJECT

Year 2020 Year 2021 Year 2020-2021 Year 2022-2023

Project value
(MTHB)

Amount
(Project)

Project value
(MTHB)

Project value
(MTHB)

Project value
(MTHB)

Electrical Engineering Work 1,894.69 55 1,961.52 3,856.21 453.54

Signaling Work 79.42 6 117.46 196.88 928.74

Steel structure work - - - - -

Hardware sale 21.86 - - 21.86 -

Subtotal 1,995.97 61 2,078.98 4,074.95 1,382.28

Renewable Energy 79.17 1 4.57 83.74 -

Subtotal 79.17 1 4.57 83.74 -

Contract being signed - - - - -

Grand total 2,075.14 62 2,083.55 4,158.69 1,382.28

REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC 
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KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

1.Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2018 - 2037  
- Private PPA, Community-Based Power Plants.

2.EGAT's Investment plan during the year 2020 - 2030 MTHB 300,000 
- Constructing Transmission and Distribution Line and Substations to support the Grid        
modernization & Asian power grid policy.

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 – 2023 MTHB 62,678
- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage  1

5.PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2022 MTHB 11,000 
- Constructing Underground Cable System in Provincial Countries 
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KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

6.Expand the electrical construction services to CLMV. 

7.Invest in Private PPA 20 MW within 2022.

8.People Development for Smart Grid, Microgrid, Energy Storage (Investment from PEA 

MTHB 6630)

9.Study & Research for EV Business
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กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิในช่วง 3 ปี 

1. รกัษาสว่นแบ่งตลาดธุรกจิเดิมในประเทศ ใหค้วามสาํคญักบัการเพิ่มประสทิธิ์ภาพและอตัราผลกาํไร

2. ขยายการดาํเนินธุรกจิเดิมเขา้ไปสูพ่ื้นที่ตลาดใหม่ และตลาดต่างประเทศ

3. ขยายการดาํเนินงาน ( ท ัง้งานกอ่สรา้งและการลงทนุ ) เขา้ไปในธุรกจิใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกจิเดิมตาม Trend ของ

เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม  โดยมุ่งไปสู ่Computerized Base และ Platform เช่น Smart Grid, Micro Grid ,  

Energy Storage รวมถงึ  ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัรถยนตไ์ฟฟ้า และการ Supply ดา้นไฟฟ้าตาม demand ที่จะเพิ่มข้ึนใน

อนาคต,



118

กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิในช่วง 3 ปี (ต่อ) 

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยนื

• เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารโครงการ ควบคมุตน้ทนุ ลดเวลาทาํงาน  ปรบัเปลี่ยนกระบวนการ

• พฒันาศกัยภาพของบคุลากร รอบรู ้รวดเรว็ รบัผิดชอบ รกัษาคณุภาพ  เท่าทนัเทคโนโลยี

• กาํหนดหลกัการ เป้าหมาย และแผนงานพฒันาองคก์รอย่างย ัง่ยนื ในมิต ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ     บรรษทัภบิาล
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