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วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชมุ ณ หอ้งประชมุใหญ่ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565

บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)
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บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายช่ือบคุคลพจิารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการบรษิทั เสนอวาระการประชมุ 

หรอืสง่คาํถามเกี่ยวกบับรษิทัลว่งหนา้

ก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2564 – 30 ธนัวาคม 2564

ผลปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอวาระแต่อย่างใด

E-AGM 2022



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ์
ประธานกรรมการ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายนรศิ   ศรนีวล 
ประธานกรรมการอสิระ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการลงทนุ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

5

นายเสรมิศกัด์ิ    จารุมนสั
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

6

นายปราโมทย ์  อนิสว่าง
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

7

นายปรญิช ์  ผลนิวาศ
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการลงทนุ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายปญัญ ์  เกษมทรพัย์
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการลงทนุ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายสงวน   ตงัเดชะหริญั
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายชยัวฒัน์ เลศิวนารนิทร ์
กรรมการอสิระ/

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นายโอฬาร ปุ้ ยพนัธวงศ์
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

12

นายพงษศ์กัด์ิ    ศิรคิปุต ์
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ/

ประธานกรรมการบรหิาร/

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

13

นายไพฑูรย ์   กาํชยั
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ/

กรรมการบรหิาร/ 

กรรมการผูจ้ดัการ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

14

นางสทุธารกัษ ์ ปญัญา
ที่ปรกึษาคณะกรรมการบริษทั



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

15

นางสาวรชันีวภิา  ปุ้ ยพนัธวงศ์
กรรมการบรหิาร/ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกจิ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางสาววรรณฤดี   สวุพนัธ์
รองกรรมการผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบ



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

17

นางสาวสาวติตร ี พึง่รศัมี
กรรมการบรหิาร/ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี บรหิารการเงนิและงบประมาณ (CFO)



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ

18

นายสชุาต ิก่อคณุากร
กรรมการบรหิาร/ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิารงานกอ่สรา้ง 2



กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ร่วมประชมุ
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นางสาวอรวรรณ  ศิรวิงศ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ/

เลขานุการบรษิทั



ผูเ้ขา้ร่วมประชมุอืน่ ๆ ไดแ้ก่

20

• น.ส.อรสิา        ชมุวสูิตร ผูส้อบบญัชี จากบรษิทัสาํนกังานสอบบญัชี ธรรมนิต ิจาํกดั

• นางพรทพิย์ กติชิยัวฒัน์ อาสาพทิกัษส์ทิธผูิถ้อืหุน้ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย

• นายสรุพล        ออ่นอรุะ ที่ปรกึษากฎหมาย



การลงคะแนน
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• นบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

• ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท่้านผูถ้อืหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่

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

ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

• ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ สามารถเลอืกการลงคะแนน “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”  สาํหรบัวาระแจง้เพื่อทราบ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งลงคะแนน ส่วนผูถ้ือหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กด

ลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถอืว่ามีมตเิหน็ดว้ย ตามที่ผูด้าํเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม

• กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําไดด้ว้ยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกคร ั้ง 

แต่หากวาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลี่ยนการลงคะแนนได ้



การลงคะแนน (ต่อ)
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• เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงัหนา้ต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรบัชมภาพและ

เสยีงของการประชมุต่อ

• ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ี่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่าน

เอกสารมอบฉนัทะ

• ฐานคะแนนเสียงและจาํนวนผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของผูถ้ือหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั



การลงคะแนน (ต่อ)
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กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระ ขอเรียน

วิธีการลงคะแนนเสยีงดงัน้ี

• บริษทัจะเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัจะอ่านช่ือกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละคน 

ขอความกรุณาผูถ้อืหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง

• ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ในที่ประชุม 

เฉพาะที่ออกเสยีงไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสยีง แลว้นําไปหกัออกจากจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ในที่ประชุม 

โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ท ัง้น้ี ไดน้ับรวมคะแนนเสียงที่ผูม้อบฉันทะไดล้งคะแนนมาใน

หนงัสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ซ่ึงไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวไวล้ว่งหนา้ในตอนที่ลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้



การซกัถามในระหว่างการประชมุ 
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มี 2 วิธี 

1. กรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะถามคาํถามดว้ยวิธีการพมิพข์อ้ความ สามารถทาํไดโ้ดย

• ใหท่้านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพมิพข์อ้ความ และ

• กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ



การซกัถามในระหว่างการประชมุ (ต่อ) 
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2. กรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถทาํได ้ดงัน้ี
1. ใหท่้านไปที่เมนู Participant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือข้ึน (Raise Hand) 

2. เม่ือพธิีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าที่จะดําเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอปุกรณ์ของท่าน 

กรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 2 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ําถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน 

เพือ่ที่ผูด้าํเนินรายการจะไดท้าํการอา่นคาํถามใหก้บัที่ประชมุแทนท่าน

3. ในการถามคําถามแต่ละคร ัง้ท ัง้ผ่านการพมิพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแจง้ช่ือ-นามสกลุ พรอ้ม

ระบวุ่าท่านมาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกอ่นเริ่มถามคาํถามทกุคร ัง้เพือ่ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น

4. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งคําถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะ

ดําเนินการประชมุต่อ หากผูถ้อืหุน้มีคาํถามเพิ่มเติม สามารถพมิพค์ําถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat เจา้หน้าที่จะทําการอ่านคาํถามของ

ท่านในภายหลงั



แกไ้ขขอ้ความหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 (หนา้ 19/88)
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เดิม มตทิี่ประชมุ ที่ประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564

วนัพธุที่ 12 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจาํปี 2563 

ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563

แกไ้ขเป็น มตทิี่ประชมุ ที่ประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญั        

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563
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วาระที่ 1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2564
(รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบที่ 1 : รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2564)

(หนังสอืเชิญประชมุสามญัผูถ้อืหุน้)

• ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2564

• จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กฎหมายกาํหนด

• เผยแพร่ทางเว็บไชตข์องบรษิทัแลว้ 
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วาระที่ 1 

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 1
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วาระที่ 2 

รบัทราบผลการดาํเนินงานปี 2564

รายงานผลการดาํเนินงานปี 2564
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ผลการดาํเนินงาน : งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ลา้นบาท)

ประเภทรายได ้ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

รายไดจ้ากการขาย 229 351 199

รายไดจ้ากงานบรกิาร 2,331 2,053 2,678

รายไดอ้ืน่ ๆ 171 93 61

รายไดร้วม 2,731 2,497 2,938

กาํไรสทุธ ิ(ขาดทนุ) 101 55 35



การลงทนุของบรษิทั : โรงไฟฟ้าพลงังานลม

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

32



โครงการ ลงทนุ กาํลงัผลติตามสดัสว่นลงทนุ จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

Solar Rooftop 1 สญัญา 100% 1 MW Q2/2558

Solar Farm  3 สญัญา 45.7% 1.3 MW Q4/2557

Solar Rooftop  5 สญัญา 49 - 51% 0.7 MW Q2/2558

รวม 3 MW
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การลงทนุของบรษิทั : โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
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การลงทนุของบรษิทั : Solar PPA 4.5 MW

10 โครงการ คาดว่าจะ COD ในปี 2565 

ขนาด 4.0 MW

ภายในปี 2564 - 2566

เป้าหมายการลงทนุ 20 MW 

1 โครงการ COD ในปี 2564

ขนาด 0.5 MW



ปี
รายไดจ้ากการขาย

น้ําประปา

รายไดจ้ากการขาย 

Mobile Plant/อืน่ ๆ
EBITDA

2562 23.3 5.5 1.6

2563 22.7 13.6 4.2

2564 20.8 23.1 10.8

(หน่วย : ลา้นบาท)

การลงทนุของบรษิทั : 

บจก. เด็มโก ้เดอลาว (แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) : สมัปทานผลติน้ําประปา                         

• อายสุมัปทาน 30 ปี (2558 - 2588)
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ไดร้บัการรบัรองจาก CAC เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2559

ไดร้บัการรบัรองการต่อสมาชิกรอบแรกในปี พ.ศ.2562 - 2565

เป้าหมายปี 2565

100% ของพนกังานผ่านการอบรม“การต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่

(Coalition against Corruption)”

36

การปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั (CAC)



นโยบายงดรบัของขวญั   (No Gift Policy)

การปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั (ต่อ)
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การดําเนินการเพือ่ความยั่งยืน



ผลการประเมินระดบั “รอ้ยละ 100”

จากการประเมินคณุภาพการจดั

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564

โดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA)

บรษิทัไดร้บัการประเมินจากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการ

บรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2564 (Corporate Governance 

Report (CGR) of Thai Listed Companies 2020)

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

โดยบรษิทัไดร้บัผลการประเมินระดบัดีเลศิ (5 ดาว)

ตดิต่อกนัเป็นปีที่ 6

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

39

ผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจาํปี 2564
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วาระที่ 2 น้ี  เป็นวาระเพื่อทราบ  จงึไม่มีการลงมติ
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วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชี 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564
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พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 54

กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิ้นสดุรอบปีบญัชีของบรษิทัที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีแลว้ เพือ่เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ความเหน็ผูส้อบบญัชี

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เด็มโก ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสดรวมสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัเดียวกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงนิสด

รวมสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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ผลการดาํเนินงานบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ตามงบการเงนิรวมประจาํปี 2564 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (หน่วย : ลา้นบาท)

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 เพิม่ข้ึน (ลดลง) % 2564 2563 เพิม่ข้ึน (ลดลง) %

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรพัยร์วม

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน

6,948

1,656

5,292

7,374

1,678

5,696

(426)

(22)

(404)

(6)

(1)

(7)

6,687

1,467

5,220

7,223

1,487

5,735

(536)

(20)

(515)

(7)

(1)

(9)

หน้ีสนิรวม             

หน้ีสนิหมนุเวยีน

หน้ีสนิไม่หมนุเวยีน         

2,603

2,221

381

2,755

2,164

590

(152)

57

(209)

(6)

3

(35)

2,587

2,307

280

2,792

2,278

514

(205)

29

(234)

(7)

1

(46)

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

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

รายไดร้วม       

ค่าใชจ้า่ยรวม

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)              

2,731

2,712

101

0.14

2,497

2,440

55

0.08

234

272

46

.06

9

11

83

75

2,586

2,464

51

0.07

2,225

2,085

7

0.01

361

379

44

.06

16

18

629

600
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วาระที่ 3 

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3
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วาระที่ 4

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไรสทุธ ิประจาํปี พ.ศ.2564

เพือ่สาํรองตามกฎหมาย และจา่ยเงนิปนัผล
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• ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 32 และขอ้ 33

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพื่อพจิารณาจดัสรรกาํไร และจา่ยเงนิปนัผล

• ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535

ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรอง เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน

• งบการเงนิรอบบญัชีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

ที่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าบรษิทัมีผลกาํไรจากการดําเนินงานเฉพาะกจิการ จาํนวน 50,924,684 บาท มีกาํไร

สะสมยกมา จาํนวน 167,306,402.54 บาท และบรษิทัมีทนุสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้

• นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั

กาํหนดจา่ยเงนิปนัผลจากกาํไรในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิประจาํปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ หลงัหกั

ภาษีเงนิได ้ และสาํรองต่าง ๆ ที่กฎหมายและบรษิทักาํหนดในแต่ละปี
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รายการ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1.กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 50.92 7.09 83.61 177.22

2.จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.34 730.34 730.34 730.34

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

4. รวมเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิ้น (ลา้นบาท) 21.91 0.00 21.91 36.52

5. อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 43.02 NA 26.21 20.60

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลยอ้นหลงั

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record date) วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

และจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565
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วาระที่ 4

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4
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วาระที่ 5

พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ
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กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ

54

นายนรศิ    ศรนีวล 
ประธานกรรมการอสิระ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการลงทนุ



กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ

55

นายเสรมิศกัด์ิ    จารุมนสั
กรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน



กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ

56

นายสงวน   ตงัเดชะหริญั
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร



กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระ

57

นายไพฑูรย ์   กาํชยั
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร/

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน/

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/

กรรมการลงทนุ/

กรรมการบรหิาร/ 

กรรมการผูจ้ดัการ
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วธิีการและขัน้ตอนในการสรรหา 

• บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายช่ือ บุคคลเพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญั     
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 จนถงึวนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลใหบ้ริษทัพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ

• คณะกรรมการสรรหาฯ รบัทราบช่ือกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอช่ือเขา้
คดัเลอืกเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ท ัง้จากกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้

• คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาคดัเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั จากรายช่ือที่ไดร้บัการเสนอ โดยผูท้ี่จะไดร้บั
การแต่งต ัง้เป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายกาํหนด

• คณะกรรมการสรรหาฯ ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือผูท้ี่มีคุณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษทั เพื่อพจิารณานําเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565
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กระบวนการสรรหาทดแทนตาํแหน่งที่วา่ง

• สอบถามความสมคัรใจของกรรมการที่จะพน้จากตําแหน่งตามวาระ และสอบถามความจาํนงของกรรมการแต่ละคนที่
อยู่ในเกณฑต์อ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ

• ใหก้รรมการเสนอรายช่ือผูมี้คณุสมบตัเิหมาะสมที่จะเสนอต่อผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาและกล ัน่กรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พจิารณากล ัน่กรองดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ว่าผูไ้ดร้บัเสนอช่ือมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของ
บริษทั และนําเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยไดพ้จิารณาจากคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ
ที่มีกําหนดไวต้ามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั  กฎบตัรคณะกรรมการ และคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ
อสิระของบรษิทัดว้ย
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กรรมการที่พน้ตาํแหน่งตามวาระเสนอแต่งตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่

นายนรศิ ศรนีวล

ประธานกรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเสรมิศกัด์ิ จารุมนัส

กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

นายสงวน ตงัเดชะหริญั

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

นายไพฑูรย ์ กาํชยั

กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร
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การเขา้รว่มประชุมกรรมการในปี 2564 9/9 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 7 ปี 1 เดือน

การศึกษา – นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ (กฎหมายมหาชน) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ พ.ศ. 2549

– นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พ.ศ.2544

– พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑติ พฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์พ.ศ. 2535

– วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2516

การอบรม – วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (วปม 3.) พ.ศ.2548 - Energy Generation and Distribution ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั พ.ศ.2524

– Energy Management Program ประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 2527 - Distribution Dispatching Technology ประเทศญ่ีปุ่ น ปี 2536

– Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน ปี 2538 - การปฏิบตัิการจติวิทยา ฝ่ายอาํนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบนัจติวิทยาความมัน่คง พ.ศ.2541

– วิทยาลยัการทพับก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลยัการทหารบกชัน้สูง พ.ศ.2544 - Strategic Negotiation: Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2544

– Advanced Management Program ประเทศสหรฐัอเมริกา พ.ศ. 2549 - Senior Executive Program ศศินทร ์ ประเทศไทย พ.ศ.2551

– Director Certification Program: DCP114/2009 - Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015

– Risk Management Program (RMP) - โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

– บญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกจิ สาขา พลงังานเศรษฐศาสตร ์และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวตักิารทาํงาน – 2557 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการอสิระ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– ม.ค. 2565 - ปจัจุบนั กรรมการลงทนุ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการความย ัง่ยนื บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2564 กรรมการบริหารความเสีย่งองคก์ร บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2557 - เม.ย. 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งองคก์ร บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

นายนรศิ  ศรนีวล

สญัชาติไทย   : อาย ุ 71 ปี

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต ัง้ 
ประธานกรรมการอสิระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.1 พจิารณาแต่งตัง้ นายนรศิ  ศรนีวล 

ประวตักิรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่
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วาระที่ 5.1

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.1
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การเขา้รว่มประชุมกรรมการในปี 2564 9/9 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 8 ปี 7 เดือน

การศึกษา – รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

– บญัชีบณัฑติ (บญัชีตน้ทนุ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรม – MMP. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั - Directors Accreditation Program (DAP107/2014)

– Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014) - Directors Certification Program (DCP199/2015)

– Boards That Make a Difference (BMD 5/2017) - Board Matters and Trends (BMT 7/2019)

– Advanced Audit Committee Program: AACP33/2019 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG14/2020)

– โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) - Managing Human Performance

– Executive Intensive Financial Planning - Strategic Planning

– ความรูเ้กี่ยวกบั พรบ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ - การบริหารความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน

ประวตักิารทาํงาน – ม.ค. 2565 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2562 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2557 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2556 - 2564 ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

กรรมการลงทนุ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

กรรมการความยัง่ยนื บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

นายเสรมิศกัด์ิ  จารุมนัส

สญัชาติไทย   : อาย ุ 69 ปี

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต ัง้ 
กรรมการอสิระ/

กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5.2 พจิารณาแต่งตัง้ นายเสรมิศกัด์ิ  จารุมนัส

ประวตักิรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่
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วาระที่ 5.2

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.2
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การเขา้รว่มประชุมกรรมการในปี 2564 9/9 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 15 ปี 7 เดือน

การศึกษา – ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้ากาํลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรม – ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุ วฒุิวศิวกรตลอดชีพไฟฟ้ากาํลงั (วฟก.240)

– ประกาศนียบตัร Organization & Operation of Rural Electric โดยทนุของรฐับาล สหรฐัอเมริกา

– ประกาศนียบตัร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทนุของรฐับาลสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั

– ประกาศนียบตัร ISO 9000 Lead Assessor

– Directors Accreditation Program (DAP36/2005)

– Audit Committee Program (ACP6/2005)

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

– Financial Statement for Directors (FSD39-2019)

– โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

ประวตักิารทาํงาน – ม.ค. 2565 - ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2557 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2557 - ธ.ค. 2564 กรรมการลงทนุ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2557 - 2563 กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2557 - เม.ย. 2561 กรรมการบรหิาร บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2549 - 2557 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

นายสงวน  ตงัเดชะหริญั

สญัชาติไทย   : อาย ุ 81 ปี

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต ัง้ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

วาระที่ 5.3 พจิารณาแต่งตัง้ นายสงวน  ตงัเดชะหริญั

ประวตักิรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่
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วาระที่ 5.3

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.3
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การเขา้รว่มประชุมกรรมการในปี 2564 9/9 คร ัง้

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั 8 ปี 8 เดือน

การศึกษา
– บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บรหิารการเงนิ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

– ปรญิญาตรบีญัชี คณะพาณิชยศาสตรก์ารบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม – มินิ เอม็บเีอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

– Directors Accreditation Program (DAP 85/2010)

– Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 31/2019)

– Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018)

– Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019) โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

– นกัลงทนุผูท้รงคณุวฒุิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบนัวทิยาการผูล้งทนุไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)

– หลกัสูตรพลงังานสาํหรบัผูบ้ริหาร รุ่นที่ 3 โดยสถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

– หลกัสูตรการบริหารความมัน่คงสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 1 โดยสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรใน พระบรมราชูปภมัภ ์

ประวตักิารทาํงาน – ม.ค. 2565 - ปจัจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 กรรมการความยัง่ยนื บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– ก.ค. 2563 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– 2554 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั กรรมการลงทนุ กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร กรรมการบรหิาร บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

กรรมการบรษิทั เค.อาร.์ทู จาํกดั กรรมการบรษิทั เด็มโก ้อนิดสัตร ีจาํกดั กรรมการบรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จาํกดั

– 2554 - มิ.ย. 2563 เลขานุการบรษิทั รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงนิและบญัชี บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

– พ.ย. 2548 - 2554 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)

นายไพฑูรย ์ กาํชยั

สญัชาติไทย   : อาย ุ 60 ปี

การดํารงตาํแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต ัง้ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร

วาระที่ 5.3 พจิารณาแต่งตัง้ นายไพฑูรย ์ กาํชยั

ประวตักิรรมการที่เสนอช่ือแต่งตัง้กลบัมาเป็นกรรมการใหม่
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วาระที่ 5.4

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5.4
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วาระที่ 6

พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนและหลกัเกณฑเ์งนิรางวลัสาํหรบัคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2565



74

นโยบายกาํหนดค่าตอบแทน 

• สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายธุรกิจท ั้ง
ระยะส ัน้และระยะยาว

• เหมาะสมกับประสบการณ์  ภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ

• อยู่ในลกัษณะที่ เปรียบเทียบไดก้บัระดับที่
ปฏิบตัิอยู่ในกลุ่มธุรกิจ และตลาดหลกัทรพัย ์
แหง่ประเทศไทย

หลกัเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทน 

1.  ผูถ้ือหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้รูปแบบที่เป็นตวั
เงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ

2.  พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ไดแ้ก ่

• ค่าตอบแทนในอตัราคงที่  (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบี้ยประชมุ)

• ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานแทจ้ริงของบริษทั (เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดย
ควรเช่ือมโยงกบัมูลค่าที่บริษัทสรา้งใหก้บั   ผูถ้ือหุน้ แต่ไม่ควรอยู่ในระดบัที่สูง
เกนิไป จนทาํใหเ้กดิการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะส ัน้

• ค่าตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกนั
ความรบัผิดของกรรมการ  การประกนัชีวติกลุม่ เป็นตน้)

3. กรรมการที่ เป็นผูบ้ริหารไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารแลว้ จึงควรไดร้บั
ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจาํ เบี้ยประชมุและเงนิรางวลักรรมการ 
ในฐานะคณะกรรมการบรษิทัเท่านั้น



75

ค่าตอบแทนประจาํ

(คน/เดือน)

คณะกรรมการ

บรษิทั

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 

กาํกบัดูแลกจิการ

และความย ัง่ยนื

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง

องคก์ร

คณะกรรมการ

ลงทนุ

คณะกรรมการ

บรหิาร

ประธาน 80,000

ประธาน

กรรมการอสิระ

28,000

25,000* 25,000 25,000* 25,000* 25,000*

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

เบี้ยประชมุ/คร ัง้ 5,000 3,000*

หมายเหต ุ * : ค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุเฉพาะกรรมการผูท้ี่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

(หน่วย: บาท)
จาํนวนเงนิค่าตอบแทนกรรมการโดยเทยีบเคยีงกบักลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และกลุม่บรษิทัที่มีรายไดใ้กลเ้คียงกนั 
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(หน่วย: บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิเปรยีบเทยีบปี 2563 – 2564 และปี 2565 (นําเสนอ)

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรวม

2563 2564
2565

(เสนอ)
2563 2564

2565

(เสนอ)
2563 2564

2565

(เสนอ)

คณะกรรมการบรษิทั 4,200,000 4,560,000 4,560,000 240,000 264,000 440,000 4,440,000 4,824,000 5,000,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 612,000 612,000 336,000 96,000 84,000 108,000 708,000 696,000 444,000

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณา

ค่าตอบแทน
540,000 300,000 300,000 60,000 72,000 54,000 600,000 372,000 354,000

** คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ

และความยัง่ยนื
- - 540,000 - 60,000 54,000 - 600,000 594,000

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องคก์ร
300,000 780,000 540,000 75,000 90,000 72,000 375,000 870,000 612,000

คณะกรรมการลงทนุ 540,000 540,000 540,000 60,000 84,000 75,000 600,000 624,000 615,000

รวม 6,192,000 6,792,000 6,816,000 531,000 654,000 803,000 6,723,000 7,446,000 7,619,000

หมายเหตุ ** ปรับโครงสรางเปล่ียนช่ือจากคณะกรรมการความย่ังยืน เปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความย่ังยืน เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2565
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ค่าตอบแทนในสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั

• ค่าตรวจสขุภาพประจาํปีคนละ 15,000 บาทต่อปี

• ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

• การประกนัชีวิตกลุม่ การประกนัความรบัผิดชอบของกรรมการ

• ค่าใชจ้า่ยในการเขา้เป็นสมาชิก สมัมนาหลกัสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบนัอืน่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งต ัง้คณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวม
ใหอ้ยู่ภายในวงเงนิไม่เกนิ 7,619,000 บาท ตามที่ไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชมุผูถ้อืหุน้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ไดจ้า่ยค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 7,208,000 บาท ซ่ึงอยู่ในวงเงนิที่ไดร้บัอนุมตัิ

จากมตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 
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เงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ปี 2564 และปี 2565 (ปีเสนอ)

• เงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดําเนินงานปี 2564 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของกาํไรเบ็ดเสร็จสาํหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ โดยตอ้งหกักาํไร / รายไดด้งัน้ีมาคาํนวณ

• หกัดว้ยกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนกอ่นหกัภาษี

• หกัดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุกอ่นภาษี

• หกัดว้ยรายไดห้รอืกาํไรจากรายการพเิศษกอ่นภาษี

• โดยจะพจิารณาจา่ยเฉพาะปีการเงนิที่มีการจ่ายเงนิปนัผลเท่านั้น ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัอตัราเงนิรางวลักรรมการ สาํหรบัผลการ
ดําเนินงานปี 2562* ท ัง้น้ีโดยใหค้ณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนเงินรางวลักรรมการที่เหมาะสม โดยไม่เกินอตัราที่
กาํหนดดงักลา่ว และใหก้รรมการพจิารณาจดัสรรกนัเอง ดงัน้ี
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ปีดาํเนินงาน 2563 ปีดาํเนินงาน 2564 (นําเสนอ) ปีดาํเนินงาน 2565 (เปลี่ยนแปลง)

ไม่มีการจา่ยเงนิรางวลักรรมการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของกาํไรเบด็เสรจ็ สาํหรบัปี

ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามเงือ่นไขที่

กาํหนดเป็นจาํนวน 509,000 บาท

วงเงนิรางวลักรรมการประจาํปีสาํหรบักรรมการบรษิทั จะอา้งองิ

ผลประกอบการของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะทาํการ

ประเมินตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เพือ่วดัผลการ

ปฏบิตังิานในแต่ละปี

เงนิรางวลักรรมการ

• ประธานกรรมการบรษิทั ไม่เกนิ 500,000 บาท / ปี

• ประธานกรรมการคณะกรรมการชดุย่อย ไม่เกนิ 400,000 

บาท / คน / ปี

• กรรมการบรษิทั 

ไม่เกนิ 300,000 บาท / คน / ปี
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ว่าที่ประชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัิ

ค่าตอบแทนและหลกัการจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวลักรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจําปี 2565 จํานวน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวลั

กรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 จาํนวน 509,000 บาท และหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลประกอบการ ปี 2565 ตามที่

เสนอ เน่ืองจากค่าตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสม สะทอ้นถงึภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑเ์ทียบเคียงไดก้บับรษิทัที่

อยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ๆ ที่มีขนาดใกลเ้คยีงกนั

จงึเหน็ว่าที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนและการจา่ยเงนิรางวลักรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

ประจาํปี 2565 จาํนวนเงนิ 7,619,000 บาท การจ่ายเงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดําเนินงานปี 2564 จาํนวน 509,000 บาท หลกัเกณฑก์าร

จา่ยเงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลประกอบการ ปี 2565 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 6

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
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กรุณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 6
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วาระที่ 7

พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีสาํหรบังวดบญัชีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565

และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล 

1. ผูส้อบบญัชีของบรษิทั จากบรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั ไดป้ฏบิตัหินา้ที่สอบบญัชีประจาํปี พ.ศ. 2564 เสรจ็สิ้นแลว้

2. พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 120 ระบุว่า “ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีของบริษทัทกุปี ในการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอกีกไ็ด ้

3. ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 57 กาํหนดว่า ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปีของบริษทั และกาํหนดค่า

สอบบญัชีของบรษิทั ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะกลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งอกีกไ็ด ้
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ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเสนอแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี สําหรบัปี  2565 โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ 

ความสามารถในการใหบ้ริการ การใหค้ําปรึกษาและการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บงัคบัใชใ้นปจัจุบนั 

รวมถึง ความเป็นอสิระ และเป็นกลาง การรบัรองรายงานทางการเงนิไดท้นัเวลา และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยไ์ด ้รวมถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทน จงึเหน็ควรเสนอผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิทั โดยเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 เพื่อพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี ดงัน้ี
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ประวตัผูิส้อบบญัชีเพือ่พจิารณาแต่งต ัง้

การศึกษา

• ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ (บช.ม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ (บธ.บ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

นายสวุฒัน์     มณีกนกสกลุ

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

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 0
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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.)

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 1
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ประวตัผูิส้อบบญัชี 

การศึกษา

• โครงการ Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติการบญัชี (บธ.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

นายพรีะเดช    พงษเ์สถยีรศกัด์ิ

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4752 (ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต.)

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 0
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ขอ้มูลเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชี 

รายการ
จาํนวนเงนิ

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี 785,000 720,000 1,100,000

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

ค่าสอบทาน BOI/ ERP 30,000 30,000 150,000

รวม 1,415,000 1,350,000 2,150,000

(หน่วย : บาท)

หมายเหต ุ  

1. งบการเงนิ ปี 2563 ตรวจสอบโดยบรษิทัสาํนกังานสอบบญัชี ซแีอนดเ์อ จาํกดั

2. งบการเงนิ ปี  2564 ตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั

ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไดร้วมค่าจดัทํางบการเงนิภาษาองักฤษดว้ยแลว้ โดยไม่รวมค่าบรกิารอืน่ ๆ
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

1.  บรษิทัมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูส้อบบญัชี โดยพจิารณาจาก
(1) ช่ือเสยีง ความน่าเช่ือถอื ประสบการณ์ และความพรอ้มของบคุลากร

(2) การมีมาตรฐานในการปฏบิตัิงานเป็นที่ยอมรบั

(3) ผลการปฏบิตังิานและการใหค้าํรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลาอย่างสมํา่เสมอ

(4) ค่าสอบบญัชีที่สาํนกังานบญัชีเสนอมา

2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั สอบ
บญัชีธรรมนิต ิจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัรว่มบางแหง่ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั เป็นสาํนักงาน
สอบบญัชีที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่ยอมรบั มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชีบรษิทัจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกจิ ตลอดจน
บรษิทัสอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดัไดเ้สนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาโดยเปรยีบเทียบกบัสาํนัก
งานสอบบญัชีรายอืน่ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปีที่ผ่านมาแลว้เหน็ว่าเหมาะสม

3. ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น ไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ที่ 
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กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 

เป็นจาํนวนเงนิ 1,415,000 บาท 

(หน่ึงลา้นสีแ่สนหน่ึงหม่ืนหา้พนับาท) 

และค่าใชจ้า่ยอืน่ตามที่เกดิข้ึนจรงิ

อนุมตัค่ิาสอบบญัชี
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วาระที่ 7

การลงมต ิ :  

ผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
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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 25, 2022 of amount 4,026.19 MB

Project Type

BACKLOG PROJECT

Year 2021 Year 2022 - 2023

Project value
(MTHB)

No.of
Project

Project value
(MTHB)

Electrical Engineering Work 1,997.07 76 2,876.87

Signaling Work 329.04 11 1,103.02

Hardware sale 22.70 - -

Subtotal 2,348.81 87 3,979.89

Renewable Energy 4.66 1 46.30

Subtotal 4.66 1 46.30

Grand total 2,353.47 88 4,026.19

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 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 of Thailand MTHB 63,200.

3.   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.

4.   MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717 
- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area.
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KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

5.   PEA’s Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678
- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage 1

6.   PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2022 MTHB 11,000. 
- Constructing Underground Cable System in Provincial Area. 

9. Feasibility Studies with Partners : VSPP  including O&M service , Automatic Parking System  and Water Supply.

7.  Entering to new businesses  by moving to Computerized Base and Platforms such as Smart Grid, Micro 
Grid, Energy Storage including businesses related to Electric Vehicles. 

8. Invest in Solar rooftop (Private PPA) targets 20 MW during the year 2021 – 2023
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