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สารบัญ 

 
ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ    ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี  1 –   13 
2.   ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ     ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี  13 – 43  
3.   ปัจจยัเส่ียง       ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี  43 – 48 
4.   ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ    ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี  49  – 50 
5.   ขอ้พิพำททำงกฎหมำย     ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี  50 - 51  
6.   ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน    ส่วนท่ี 1 หนำ้ท่ี  52 – 57 
 

ส่วนที ่2    การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
7.   ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้     ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี  1 - 2 
8.   โครงสร้ำงกำรจดักำร      ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี  3 – 25 
9.   กำรก ำกบัดูแลกิจกำร      ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี  26 – 94  
10.  ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม     ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี  95 – 97 
11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง   ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี  97  –104 
12. รำยกำรระหวำ่งกนั      ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี  105 – 110 
 

ส่วนที ่3    ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั     ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี  1 
14. กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร   ส่วนท่ี 3 หนำ้ท่ี  2 –  11 
 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล     หน้า  1-4 
 

เอกสารแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร   เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 1 - 18 
   ผูมี้อ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั 

เอกสารแนบ 2 รำยละเอียดของกรรมกำรบริษทัยอ่ย   เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี  1 - 2 
 

เอกสารแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน  เอกสำรแนบ 3 หนำ้ท่ี   1 - 3 
 

เอกสารแนบ 4 – 5   - ไม่มี - 



   
 
 

                         บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)                                            แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

      ส่วนที ่1 

             การประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบ
วงจรในงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานระบบไฟฟ้า
และเคร่ืองกล  งานดา้นพลงังานทดแทน งานดา้นอนุรักษ์พลงังาน งานส่ือสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจ าหน่ายเสา
โครงเหลก็ส าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และงานขายวสัดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  วสัดุก่อสร้าง  อุปกรณ์ส่ือสาร รวมถึงเป็นผูล้งทุน
ในโครงการพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภคโดยจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2535 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเร่ิมตน้ท่ี 6 ลา้นบาท ต่อมาไดเ้พ่ิมทุนอยา่งต่อเน่ืองและไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2549 
โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 822.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีทุนช าระแลว้ 730.3 ลา้นบาท                     

 
บริษทัมีแผนกลยทุธ์ในการสร้างผลการด าเนินงานและการเติบโตท่ีย ัง่ยืน  โดยในปี 2562 บริษทัไดท้บทวนและ

ก าหนด วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยมองคก์ร  และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  ดงัน้ี 
 วสัิยทศัน์ 
 มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นน า ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ 
เพื่อนบา้น (CLMV) 
 พนัธกจิ  

 ด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร พร้อมขยาย
ธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV 

 สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ รอบรู้และประสิทธิภาพสูง 
 สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน ใหก้บัผูล้งทุนและผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 
 ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งไปสู่การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

 ค่านิยมองค์กร   
 I  DEMCO   
 I       Integrity     มีคุณธรรม ความซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ ต่อตนเอง องคก์ร และวชิาชีพ 
 D     Determination  มีความมานะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริง ท่ีจะประสบผลส าเร็จ 
 E     Effective Teamwork ทีมงานมีประสิทธิภาพ 
 M    Masterly รอบรู้ เช่ียวชาญอยา่งผูน้ า 
 C    Customer First ใหคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 
 O    Originality & Ownership    มีความคิดริเร่ิม กลา้แสดงออกนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์และคิดอยา่ง

เจา้ของกิจการ 
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 เป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกจิของบริษัท 

 เป้าหมาย  
 บริษัท มุ่งมั่น ท่ีจะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้ งภายในและต่างประเทศ ในด้านท่ี เก่ียวข้องกับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่งานระบบ
ไฟฟ้าและเคร่ืองกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลัง
แสงอาทิตย ์รวมถึงแสวงหาโอกาสเป็นผูล้งทุนในฐานะผูผ้ลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคประเภทอ่ืน 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกจิของบริษัท 

       บริษทัไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ตามแนวทางการด าเนินธุรกิจโดยใชปั้จจยัภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจท่ียดึหลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ
ท่ีตรงกนั ระหวา่ง คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคน เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตามแนวทางของการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และคณะท างาน ไดร่้วมกนัให้ค  าจ ากดัความของการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทั โดยการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หมายถึง  
 “การจดัการองค์กรอย่างสมดุล โดยค านึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเตบิโตของกจิการอย่างยัง่ยนื 
ควบคู่กบัความรับผดิชอบทีพ่งึมต่ีอ เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และบุคคลทีเ่กีย่วข้อง ภายใต้การก ากบัดูแลกจิการทีด่”ี 
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ยงัไดก้ าหนดโครงสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ของบริษทัฯ ไวด้งัน้ี 

SD Model 

 

 
 

 กรอบการด าเนินการของบริษทั ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดมุ่้งให้บงัเกิดผลลพัท์ดา้นธุรกิจ และหรือ ผลลพัท์ดา้น
สงัคม ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของพนกังาน
และผูบ้ริหารของบริษทัเป็นก าลงัส าคญั นอกจากน้ี เพ่ือความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ ยงัจะตอ้งตระหนักถึงคุณค่าท่ีพึงมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ การประกอบกิจการท่ีดีดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของบริษทัอีกดว้ย 
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แผนผงัยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพือ่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแนวทางในการวางยทุธศาสตร์องค์กรเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน บริษทัไดมุ่้งเน้นองค์ประกอบส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของธุรกิจตามวิสยัทศัน์ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบในการด าเนินธุรกิจ  
3 องคป์ระกอบหลกัท่ีเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การจดัการและบริหารทรัพยากรมนุษย ์(People Management) 
กระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพ (Process Quality) และ การพฒันาธุรกิจ (Business Development) นอกจากนั้ นบริษัทยงัให้
ความส าคญักบัการพฒันาความสามารถเชิงยทุธศาสตร์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร โดยมีเป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัคือ  
 1.  ท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  
 2.  การบริหารจดัการโครงการท่ีค านึงถึงการควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  ใหบ้ริการดว้ยมาตรฐานท่ีเป็นเลิศภายใตก้ระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพ 
 4.  การบริหารจดัการความเส่ียงเชิงรุก เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 
แนวทางการด าเนินงาน การประเมนิผลงาน และยุทธศาสตร์หลกั 
 บริษทัก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีเนน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยงและสอดคลอ้ง ระหวา่งเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่ง
ย ัง่ยนื กบัการก าหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร และกลยทุธ์ระดบัหน่วยงาน โดยบริษทัก าหนดในช่วงตน้ปีแต่ละ
ปี คณะกรรมการบริหารน าเสนอกลยทุธ์และแผนยทุธศาสตร์องคก์ร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และมอบหมายให้
ระดบัหวัหนา้สายงานเป็นผูรั้บผดิชอบในการขบัเคล่ือนแผนระดบัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการตั้งเป้าหมายและแผนระดบั
ปฏิบติัการ และติดตาม เพ่ือประเมินเป้าหมาย ปัจจยัทางธุรกิจ ผลกระทบไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือน าไปสู่การทบทวน และ
พฒันาวางยทุธศาสตร์ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัในการวางแผนและก ากบักิจการต่อไป  
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ส าหรับหลกัการในการพิจารณา คณะกรรมการบริหาร มีการใชมุ้มมอง 4 มิติ ดงัน้ี 
 มุมมองการเรียนรู้และพฒันา 
 มุมมองดา้นการเงิน 
 มุมมองกระบวนการภายใน 
 มุมมองของลูกคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 
 แนวทางการด าเนินงานท่ีจะสามารถสร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กรโดยมีเป้าหมายหลกัในการตอบสนองต่อ
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์และเช่ือมโยงกบัการด าเนินธุรกิจ มียทุธศาสตร์หลกัในการพฒันา 4  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

1. Knowledge Base Sharing & Creating Shared Value  
 พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองต่อแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แบ่งปันประสบการณ์การท างาน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดสังคมการท างานในรูปแบบการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือ
ส าหรับการท างานท่ีดี สามารถสร้างคุณค่าร่วมผ่านวฒันธรรมองคก์รและยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพในการท างาน โดยมุ่งเน้น
ความโปร่งใส สนบัสนุนการมีระบบการส่ือสารแบบเปิดท่ีพนักงานทุกระดบัสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระเปิดเผยทั้ง
ภายในและสาธารณะได ้เพ่ือก่อใหเ้กิดผลลพัธ์เชิงบวกส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัขณะเดียวกนันั้นบริษทั
สามารถบรรลุผลตอบแทนทางการเงินในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว ผ่านกระบวนการจดัการการสร้างความรู้กบัพนักงานทุก
ระดบัท่ีตอ้งมีอยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่การสร้างระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีดีใหก้บัพนกังาน บนความพึงพอใจของลูกคา้ และ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์ร 

2. Enterprise Risk Management Oriented การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียบนหลกัการของการ
ประเมินความเส่ียงแบบบูรณาการ 

2.1 การพฒันาระบบประเมินความเส่ียง  และเคร่ืองมือในการควบคุมตน้ทุนการด าเนินงาน และการ
บริหารกระแสเงินสดกิจการระดบัโครงการและกระแสเงินสดกิจการ 

2.2 พฒันาและสร้างกระบวนการท างานท่ีตรวจสอบและควบคุมไดอ้ยา่งโปร่งใส 
2.3 บูรณาการขั้นตอนการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  การจดัระบบสารสนเทศภายในเพื่อสร้าง

การประเมินผล และสามารถพฒันากระบวนการท างานเดิมเพ่ือรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจใน
อนาคต 

2.4 มีระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงกระบวนการท างานและสร้างสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการและ
ประเมินผลลพัธ์และติดตามในเชิงคุณภาพของก าไรและตัวช้ีวดัทางด้านการเงินท่ีสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายทางธุรกิจได ้

2.5 ผลกัดนัผลลพัธ์จากการใชก้ระบวนการและระบบสารสนเทศในการพฒันาธุรกิจในอนาคตโดยอาศยั
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับงานเพ่ิมไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. Supply Chain Management     บริหารขอ้มูลและวางระบบการท างานท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมผา่นระบบ Supply  

Chain ในการท าธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัขององคก์ร ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ระบบงานจดัซ้ือมีขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงและเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนให้เกิดระบบท่ีสนบัสนุนมุมมอง
ดา้นตน้ทุน กระแสเงินสด และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

4.    การขยายตลาดทางธุรกิจเดิมไปยงักลุ่ม CLMV เพ่ือพฒันาโอกาสทางธุรกิจท่ีสามารถขยายการลงทุนและ/หรือการ

ร่วมทุนพฒันาโครงการในธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่อการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ งด้านพลงังานไฟฟ้า พลงังาน

ทดแทน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามเป้าหมายของบริษทั 
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ความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 
 บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมตน้ท่ี 6 ลา้นบาท การก่อตั้งบริษทัเกิดข้ึนจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าท่ีมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งทางดา้น
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยและงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า 25 ปี  ในปัจจุบันบริษทัประกอบธุรกิจ
ให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานดา้นพลงังานทดแทน เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
ลม พลงังานแสงอาทิตย ์งานดา้นอนุรักษพ์ลงังาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม  งานส่ือสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิต
และจ าหน่ายเสาโครงเหล็กส าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board และงานขาย
วสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วสัดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ส่ือสาร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
การพฒันาระบบพลังงานของประเทศ    นอกจากน้ีบริษัทยงัก้าวเขา้สู่การเป็นผูล้งทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวยีน ทั้งพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์อีกดว้ย 
 
ประวตักิารเปลีย่นแปลงของบริษทัทีส่ าคญั มดีงัต่อไปนี ้

 
ปี 2535 - 2548 พฒันาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
 บริษทัเร่ิมเปิดด าเนินการโรงงานผลิตเสาโครงเหลก็และอุปกรณ์จบัยดึในปี 2537 โดยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และในปีเดียวกนันั้น บริษทัชนะการประมูลงานงานออกแบบ จดัหา และติดตั้งงาน
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22-33 เคว ีในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคใตจ้ากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงถือวา่เป็นงานแรกของบริษทั  
ต่อมาในปี 2538 บริษทัเปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนขนาด 1.2 x 4.0 x 1.5 เมตร เพื่อใช้ชุบงานเสาโครงเหล็กและ
อุปกรณ์จบัยึดท่ีโรงงานผลิต พร้อมทั้งไดเ้ร่ิมขยายงานสู่ภาคเอกชนมากข้ึน โดยโครงการแรก ไดแ้ก่  งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ยอ่ย ระบบ 115/22 เควี ของบจก. ฮอนด้า คาร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ. อยุธยา และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. อยุธยา นอกจากน้ี 
บริษทัยงัได้รับงานวางระบบและติดตั้งไฟฟ้าแรงต ่าในโรงงานอุตสาหกรรม  เช่น  บจก. สยามลวดเหล็ก (บริษทัในเครือ 
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย) บจก. ยูเอ็มซี จ. ชลบุรี และ บจก. ไทยน ้ าทิพย  ์เป็นตน้ 

 
 ในปี 2539 บริษทัเร่ิมรับงานออกแบบและติดตั้งระบบท าความเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ราชการ เช่น โรงงานหล่อดอกยางเคร่ืองบิน จ. สระบุรี อาคารสถานีศูนยฝึ์กอบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ท่ี อ. บางปะกง จ. ชลบุรี และต่อมาในปี 2540 บริษทัเร่ิมงานระบบเคเบ้ิลใตดิ้นเป็นคร้ังแรก  ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี และงานสายส่ง 115 เควี เป็นคร้ังแรกให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และบริษทัเอกชนต่าง ๆ เช่น บจก. อมตะ เอก็โก ้พาวเวอร์ เป็นตน้ 
 
 ต่อมาในปี 2544  บริษทัเร่ิมรับงานการจดัหา ก่อสร้างฐานราก ติดตั้งเสาโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ส่ือสาร เช่น           
ชุด Antenna ชุดจาน Microwave ใหแ้ก่หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมการปกครอง บมจ. 
โทเทิล  แอคเซสแอนดค์อมมูนิเคชัน่ (DTAC) บจก. อลัคาเทล และบจก. โมโตโลร่า (ประเทศไทย) ในโครงการ TA Orange เป็น
ตน้ และในปี 2546 บริษทัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน นอกจากน้ี หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ไดว้า่จา้งบริษทัเป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เช่น
มหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โรงแรมเชียงใหม่ภูค า โรงพยาบาลสวนปรุง จ. เชียงใหม่      เป็นตน้ 
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 ปี 2547 : บริษทัเร่ิมงานติดตั้งสายเคเบ้ิลใยแกว้ ดว้ยวธีิ Blowing Method ซ่ึงเป็นวธีิติดตั้งแบบใชล้มอดัในการลาก
สายเคเบ้ิลใยแกว้ข้ึนเป็นคร้ังแรกใหแ้ก่ โครงการวางท่อแก๊ส ไทย-มาเลเซีย ของบริษทั ทรานไทย - มาเลเซีย จ ากดัซ่ึงมี    บมจ. 
ปตท. เป็นผูถื้อหุน้หลกั ท่ี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมผลิตเสาโฆษณาโครงเหลก็ใหแ้ก่ บมจ. มาสเตอร์ แอด 
 
 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัจ านวน 4 บริษทัซ่ึงไดแ้ก่ 
บริษทั เด็มโก ้พฒันาพาณิชย ์จ ากดั บริษทั เอน็.อี.ซี คอนกรีตอดัแรง จ ากดั บริษทั น าชยัพฒันา เอน็จิเนียร่ิง (1996) จ ากดั และ
บริษทั อนุสรณ์ เซอร์วสิ (2004) จ ากดั และปิดกิจการอีก 2 บริษทัซ่ึงไดแ้ก่บริษทั เด็มโก ้- เฮอริเทจ แลนด ์จ ากดัและบริษทั เด็ม
โก ้พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 
 
 ปี 2548 : โรงงานไดรั้บ ISO 9001 : 2000 จากสถาบนั Anglo Japanese American (AJA) Registrars ส าหรับระบบ
คุณภาพในการผลิต ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ์ (ยกเวน้เฉพาะเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) ช้ินส่วนจบัยดึ รองรับในงานไฟฟ้า 
เสาระบบ สายส่งไฟฟ้า โครงสร้างส าหรับสถานีไฟฟ้า เสาโทรคมนาคมโครงสร้างเหล็กส าหรับป้ายโฆษณา โครงสร้างเหล็ก
ส าหรับอาคารทัว่ไป อุปกรณ์โลหะในงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่าและแรงสูงบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จาก 
142.0 ลา้นบาท เป็น 160.0 ลา้นบาท โดยการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้(หุ้นละ 100 บาท) เพื่อใช้
ส าหรับขยายก าลงัการผลิตและเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 
 ปี 2549 - 2553 พฒันาการหลงัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  
 
 ปี 2549 : บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2549 และมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก
160.0 ลา้นบาท  เป็น   215.0 ล้านบาท  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ านวน 50.0  ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป และหุ้นจ านวน 5.0 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทั และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549 
ภายหลงัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนท่ีไดรั้บในการขยายก าลงัการผลิตโรงงานผลิตเสา
โครงเหลก็ชุบสังกะสี จาก 6,000 ตนัต่อปี เป็น 12,000 ตนัต่อปี โดยโรงงานไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 76.3 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 12  ธนัวาคม 2550 
 
 ปี 2550 : บริษทัไดปิ้ดกิจการและช าระบญัชี บริษทั อาลี คาตุน (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2550 
เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานสูงอีกทั้ งบริษทัไดเ้ปล่ียนเป้าหมายตลาดต่างประเทศในส่วนของงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
ประเทศบงัคลาเทศและประเทศในแถบใกลเ้คียงเป็นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 215.0 ลา้นบาทเป็น 328.9 ลา้นบาท ตามมติประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือ
วนัท่ี 26 กนัยายน 2550 โดยออกหุน้สามญัจ านวน 113.9 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท แบ่งการจดัสรรเป็นหุน้จ านวน 52.8   ลา้น
หุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล หุน้จ านวน 60.0 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายแก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และหุน้จ านวน 1.1 ลา้นหุน้ 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้งได้
จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั เน่ืองจากการปรับสิทธ์ิแปลงสภาพจากการจ่ายหุน้ปันผล 
 
 ปี 2551 :  เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทัเจ พี เอม็ อินเตอร์ จ ากดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น       
บริษทั เด็มโกอิ้นดสัตร่ี จ ากดั) ซ่ึงด าเนินธุรกิจรับจา้งและติดตั้งภาชนะแรงดนัสูง ระบบท่อรับแรงดนัและอุปกรณ์เคร่ืองกล ใน
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สดัส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ โดยมีวตัถปุระสงคท่ี์จะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดนัสูง (High 
Pressure Vessel)  ท่ีใชใ้นโรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลยทุธดงักล่าวจะเสริมใหส่้วนงานระบบไฟฟ้า
และเคร่ืองกลของบริษทัมีตน้ทุนประมูลงานท่ีลดลง เป็นการเสริมความแขง็แกร่งของธุรกิจ  
 
 นอกจากน้ีตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2551 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียน
จาก 328.9 ลา้นบาทเป็น 268.9 ลา้นบาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 60.0 ลา้นหุ้นซ่ึงเดิมจดัสรรเพื่อ
เสนอขายแก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 268.9 ลา้นบาทเป็น 357.9 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 
89.0 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจดัสรรเป็นหุ้นจ านวน 88.6 ลา้นหุ้นเพื่อรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได้ซ่ึงได้จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทคร้ังท่ี 1 
(DEMCO-W1) และหุ้นจ านวน 0.4 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิด
ระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้งได้จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั (DEMCO-ESOP1) 
เน่ืองจากการปรับสิทธ์ิแปลงสภาพจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถ
เปล่ียนมือไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัคร้ังท่ี 1 (DEMCO-W1) ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ต่อมาบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 357.9 ลา้นบาทเป็น 402.3 ลา้นบาท  ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  
คร้ังท่ี 2/ 2551 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2551 โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 44.4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจดัสรรเป็นหุ้น
จ านวน 33.4 ลา้นหุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และหุ้นจ านวน 11 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (DEMCO-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
เน่ืองจากการปรับสิทธ์ิแปลงสภาพจากการจ่ายหุน้ปันผล 
 
 ปี 2552 :  บริษทัไดเ้ร่ิมเขา้สู่ธุรกิจพลงังานทดแทน โดยการเขา้เป็นผูร่้วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม
กบักลุ่มบริษทั วนิด ์เอน็เนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ากดั (WEH) จ านวน 12 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,059.8 เมกกะวตัต ์ก าลงัการผลิต
ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 930 เมกกะวตัต ์โดย WEH เป็นผูศึ้กษา พฒันา คดัเลือกกงัหนัและจดัหาเงินลงทุน  ส่วนบริษทัท าหนา้ท่ี
ส ารวจ ออกแบบงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและการเช่ือมต่อการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
บริษทัไดจ้ดัเตรียมโครงสร้างเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย ์โดยการออก
ใบส าคญัสิทธิ DEMCO – W2  
 
 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2552  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนจาก 402.3 
ลา้นบาทเป็น 401.9 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 0.40 ลา้นหุ้นซ่ึงเหลือจากการจดัสรรเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้งได้
จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั (DEMCO-ESOP1) เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธ์ิดงักล่าวครบก าหนด 
และผูไ้ดรั้บสิทธ์ิพน้จากการเป็นพนกังาน 
 
 ต่อมาท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552 บริษทัไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก  
401.9 ลา้นบาท เป็น 451.9 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 50.0 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท แบ่งการจดัสรรเป็นหุ้นจ านวน 
43.5 ลา้นหุน้เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือ
ไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั คร้ังท่ี 2 (DEMCO-W2) และหุ้นจ านวน 6.5 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมคร้ังท่ี 
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1 (DEMCO-W1) เน่ืองจากการปรับสิทธ์ิแปลงสภาพจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผู ้
ถือและสามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัคร้ังท่ี 2 (DEMCO-W2) ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ปี 2553 : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ DEMCO - W1, DEMCO - W2 ไดใ้ชสิ้ทธ์ิแปลงสภาพในสัดส่วนร้อยละ 85.06 
และ 99.33 บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนบางส่วนลงทุนในโครงการพลงังานลมเขาคอ้ ในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 10 และในปี
เดียวกนับริษทัไดจ้ดัโครงสร้างเงินทุน โดยออกใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ DEMCO - W3 และ DEMCO - W4 เพื่อรองรับการขยายการ
ลงทุนในอนาคต  
 
 ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริษทัเพ่ิมวตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั จาก 48 ขอ้ เป็น 59 ขอ้ เพ่ือใหค้รบถว้นเพียงพอในการท่ีบริษทัจะเป็นผูล้งทุนในกิจการผลิต และจ าหน่าย
สาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจการคา้ดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ือขยายธุรกิจใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 
 ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2553ไดมี้มติให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาก 
451.9 ลา้นบาท เป็น 435.4 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 16.5 ลา้นหุ้นซ่ึงเหลือจากการ
จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้ง
ได้จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 (DEMCO-W1, DEMCO-W2)  เน่ืองจากใบส าคัญแสดงสิทธ์ิ
ดงักล่าวหมดอายุ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 และ 10 มิถุนายน 2553 ตามล าดบั จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีหุ้นไวร้องรับการใชสิ้ทธ์ิอีก
ต่อไป และมีมติให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 435.4 ลา้นบาทเป็น 635.4 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 200.0 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจดัสรรเป็นหุ้นจ านวน 110.0 ลา้นหุ้น  เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั คร้ังท่ี 3 (DEMCO-W3)  
จ านวน 74.0 ลา้นหุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถ
เปล่ียนมือไดซ่ึ้งไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมคร้ังท่ี 4 (DEMCO-W4) และหุ้นจ านวน 16.0 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือได ้ซ่ึงไดจ้ดัสรรให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั คร้ังท่ี 2 (ESOP# 2)  และ เม่ือวนัท่ี 16  สิงหาคม 2553  ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2553 
ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน จ านวน 40 ลา้นหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 214 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.19 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด โดยวิธีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดระยะเวลาซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 30 
สิงหาคม 2553 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2554  ณ วนัครบก าหนดระยะเวลา  บริษทัซ้ือหุ้นคืนแลว้ทั้งส้ิน 32.48 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 165.16 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของทุนช าระแลว้ 
 
 ปี 2554  บริษัทได้ยา้ยการจดทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม  เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 มีมติใหบ้ริษทัเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ร้อย
ละ 27 ในบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ( อีโอลสั ) ซ่ึง อีโอลสั เป็นผูถื้อหุน้ ร้อยละ 60 ในบริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์ จ ากดั            
( เฟิร์ส ) และ บริษทั เค.อาร์.ทู จ ากดั ( เคอาร์ทู )  โดยท่ี เฟิร์ส และ เคอาร์ทู เป็นบริษทัท่ีด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย
พลงังานลม หว้ยบง 3 และ หว้ยบง 2 ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวตัต ์ เซ็นสญัญาขายไฟฟ้าใหก้บั การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวตัต ์โครงการตั้งอยูท่ี่ต  าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
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และมีมติใหบ้ริษทัออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 363,538,157 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยใหจ้ดัสรรตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 316,828,627 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วน ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการบริษทั ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง และในระหวา่งระยะเวลาการ
จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเกินจากสิทธ์ิ (Excess Rights) ท่ีไดรั้บจดัสรรตามสดัส่วน
ได ้ในราคาเสนอขายเดียวกนั ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผูพิ้จารณาก าหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิม และมีอ านาจใน
การพิจารณาจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการท่ีผูถื้อหุน้ไม่ใชสิ้ทธ์ิจองซ้ือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจ านงจะซ้ือหุน้เพ่ิมทุน
เกินจากสิทธ์ิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธ์ิดงักล่าว จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร
ตามท่ีบริษทัจะเห็นสมควร ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธ์ิของตนทุกราย 
ใหจ้ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธ์ิแต่ละรายตามจ านวนหุน้ท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซ้ือเกินสิทธ์ิดงักล่าว  

 (2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 46,709,530 หุ้น ส ารองเพ่ือรองรับการปรับสิทธ์ิของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิของ
บริษทัท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมคร้ังท่ี 3 (DEMCO-W3) ผูถื้อหุ้นเดิมคร้ังท่ี 4 (DEMCO – W4) และผูบ้ริหารและพนักงาน      
คร้ังท่ี 2 (ESOP 2) หากตอ้งมีการปรับสิทธ์ิตามขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิของบริษทั 

 ในดา้นงานก่อสร้าง บริษทัไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่การเป็นผูรั้บเหมาดา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่
เป็นงานแรกของประเทศไทย  
 
 ปี 2555 : ภายหลงัการยา้ยการจดทะเบียน จากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มาสู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัไดป้รับโครงสร้างการบริหาร โดยโอนธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก ไปยงับริษทัยอ่ย เพ่ือเพ่ิมความชดัเจนในการวิเคราะห์
โครงสร้างธุรกิจ และประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
  และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 ออก  โดยลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
999,000,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 635,461,843 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุน กบักระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555   และอนุมัติโอนกิจการผลิตโครงสร้างโลหะท่ีใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกรณ์ส าหรับงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 2232 (2)/2550 ให้แก่บริษทั เด็มโก ้
เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
 
 ในด้านงานก่อสร้าง ผลจากการท่ีบริษทัขยายธุรกิจเขา้สู่งานรับเหมาด้านพลงังานทดแทน ท าให้รายไดจ้ากงาน
รับเหมาของบริษทัปรับเพ่ิมข้ึน จากระดบั 2,000 ลา้นบาท มาสู่ระดบั 4,000 ลา้นบาท 

  
 ในปี 2556 : บริษทัขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนจากเดิมท่ีลงทุนตรงในบริษทัโครงการ (ถือหุ้นร้อยละ
10 ใน  บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -โครงการพลงังานลมเขาคอ้ 60 เมกกะวตัต ์,  ถือหุน้ร้อยละ 27    ใน
บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ ากัด และ บริษัท เค.อาร์.ทู จ ากัด 
โครงการพลงังานลมห้วยบง ก าลงัการผลิตรวม 207 เมกกะวตัต ์) ไปสู่การลงทุนในบริษทั วนิด์ เอน็เนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุ้นโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากลม 12 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 1,059.80 เมกกะวตัต์ วตัถุประสงค์เพื่อให้ไดรั้บ
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ผลตอบแทนจากโครงการท่ีหลากหลาย และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์เพ่ือโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต ปัจจุบนั
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมไดรั้บสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 8 โครงการ ก าลงัการผลิตตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ารวม 690  เมกกะ
วตัต ์  
 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556  เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติ ให้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั  
เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 
  ต่อมาท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) อนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลด้ิง จ ากดั “วินด์ เอนเนอร์ยี่” โดยการเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน
จ านวน 5,263,158 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 ของหุน้ทั้งหมดของวนิด ์เอนเนอร์ยี ่ 

ซ่ึงภายหลงัการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน วินด ์เอนเนอร์ยี่ จ  านวน 4,210,526 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
ของหุน้ทั้งหมดของวนิด ์เอนเนอร์ยี ่รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 800,000,000 บาท (แปดร้อยลา้นบาท) 

(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 6,425,917.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
635,461,843.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 629,035,926.00 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัจ านวน  
6,425,917 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(3) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 317,492,174.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
629,035,926.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 946,528,100.00 บาทโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 317,492,174 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

(4) อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ดงัน้ี 
ก. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 125,807,186 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาขายหุน้ละ 10 บาท  และเม่ือวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (RO)  มีผูถื้อหุ้นมาใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 
60,885,657 หุ้น บริษทัไดรั้บเงินเป็นจ านวนเงินรวม 608,856,570 บาท ซ่ึง บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  4 กรกฎาคม 2556  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  9 กรกฎาคม 2556 

ข. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 78,629,492 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 5 (ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิคร้ังท่ี 5 หรือ DEMCO-W5) และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 78,629,579 หุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในการจองซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 6 (ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิคร้ังท่ี 6 หรือ     DEMCO – W6) โดยบริษทัจะจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัตามท่ีไดรั้บอนุมติั โดยในอตัราส่วนการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1.6 ลา้นหุ้น จะได้รับใบส าคัญแสดงสิทธ์ิ 1 หน่วย 
ส าหรับทั้งใบส าคญัแสดงสิทธ์ิคร้ังท่ี 5 และใบส าคญัแสดงสิทธ์ิคร้ังท่ี 6 โดยไม่คิดมูลค่า ซ่ึงราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นตามใบส าคญั
แสดงสิทธ์ิส าหรับ DEMCO-W5 เท่ากบั 12 บาท  และราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิส าหรับ DEMCO-W6 เท่ากบั 
15 บาท ก าหนดการใชสิ้ทธ์ิคร้ังสุดทา้ยของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ DEMCO-W5 และ DEMCO-W6 คือ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 
และ 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ตามล าดบั 
 ทั้งน้ีภายหลงัการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (RO) มีผูถื้อหุ้นไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธ์ิตามอตัราส่วนการ
จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน รวมเป็นใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ DEMCO-W5 จ านวน 38,053,393 หน่วย และ DEMCO-W6 จ านวน 38,053,393  
หน่วย  และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับใบส าคัญแสดงสิทธ์ิดังกล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  26 
กรกฎาคม 2556 
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ค. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานคร้ังท่ี 3 (DEMCO-ESOP 
3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ (DEMCO-ESOP3) เท่ากบั 15 บาทต่อหุน้ ซ่ึงตอ้งมีการปรับสิทธ์ิ
ตามขอ้ก าหนดสิทธ์ิของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิของบริษทั และจดัสรร  หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,425,917 หุ้น เพื่อรองรับการใช้
สิทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในการจองซ้ือ       หุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานคร้ังท่ี 2  (ESOP2) ส่วน
ท่ีเหลือจากใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 

ง. จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามขอ้ (ก) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private  Placement) ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว จะไม่ต ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) และจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  ทั้งน้ีในปี 
2556 บริษทัยงัมิไดด้ าเนินการในส่วนน้ี  
 ในดา้นการลงทุน โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และ 3 ไดจ้  าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 และ พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดบ้นัทึกส่วนแบ่งรายไดจ้ากการถือหุ้นผ่าน
บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ในงบการเงินรวมตั้งแตปี่ 2556 เป็นตน้มา 
  ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบจก.อีโอลสั พาวเวอร์  ร้อยละ 1 ตามสัญญาการร่วมทุน
ระหวา่ง (Shareholder Agreement)  เป็นผลใหเ้งินลงทุนเหลือ ร้อยละ 26 
  
 ปี 2557 : บริษทัขยายธุรกิจเขา้สู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ทั้งประเภทก่อสร้างบน
พ้ืนดิน และก่อสร้างบนหลงัคา วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเป็นกระแสเงินสดสม ่าเสมอปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงปี 
2557 บริษทัไดล้งทุนกบับริษทัร่วม บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จ ากดั  บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จ ากดั  บริษทั อินโดไช
น่า กรีนเอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดก าลงัการผลิต
ไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต ์มีสถานท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่ จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย โดยบริษทั เขา้ลงทุนถือหุ้น
ร้อยละ 45.75 ในแต่ละบริษทัตามมติของคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2556  เม่ือวนัท่ี  6 ธนัวาคม 2556 ทั้งน้ีแต่ละบริษทัได้
เร่ิมผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 2557  เป็นตน้มา   และต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุน ร้อยละ 26  ในบริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด์) จ ากดั วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกบับริษทั ซีไอ
เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั ผูถื้อหุน้ร้อยละ 75 พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 บริษทั ซีไอเอ็น 
(ไทยแลนด์) จ ากัด  มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ช าระแล้ว ร้อยละ 100 โดยบริษัทมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา 2 
โครงการก าลงัการผลิตโครงการละ 8 เมกกะวตัต ์
 
 ในเดือนเมษายน 2557  บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบจก.อีโอลสั พาวเวอร์  ร้อยละ 1 ตามสญัญาการร่วมทุนระหวา่ง          
ผูถื้อหุ้น  (Shareholder Agreement)  เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ ร้อยละ 25   และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั        คร้ังท่ี 
3/2557 วนัท่ี 3 เมษายน 2557 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ศึกษาโครงการสมัปทานการผลิตน ้ าประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว 
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีสถานการณ์การเมืองท่ีมั่นคง ต่อมาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั 
ด้วยทุนจดทะเบียน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้น         
ร้อยละ 10 
 
  ปี 2558 : บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ DEMCO-W5 และไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จาก 692,832,900 บาท เป็น 730,332,568 บาท เน่ืองมาจากการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นดงักล่าว   ใน
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ระหวา่งปี 2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
19.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามท่ีระบุไวใ้นทะเบียนสัมปทาน ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2558 ทั้งน้ี บริษทั เด็มโก ้ เดอลาว จ ากดั ได้
เรียกช าระทุนคร้ังแรกในอตัราร้อยละ 20 โดยในระหว่างปี 2558 บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 124.05 
ลา้นบาท ให้กบับริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ไดท้ าสัญญาสัปทานท่ีดิน
รัฐ พ้ืนท่ี 1.1 เฮกตา้ โครงการพฒันาน ้ าประปา อยู่บา้นผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง กบั เมืองหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัญญามีอาย ุ30 ปี นบัแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 พฤษภาคม 2588  
โดยเป็นรูปแบบการลงทุนแบบ  BOOT ( = Build, Own, Operate, and Transfer) บริษทัผูรั้บสัมปทานเป็นผูล้งทุนสร้าง เป็น
เจา้ของ และ เป็นผูป้ระกอบการชัว่ระยะเวลาหน่ึง แลว้จึงโอนเป็นกรรมสิทธ์ิแก่รัฐบาลลาวในภายหลงั โดยสามารถยดือายตุ่อไป
ไดอี้กโดยตอ้งเสนอต่อรัฐบาลลาวเพ่ือพิจารณา ก่อนสัญญาส้ินสุดเป็นเวลา 5 ปี โดยไดรั้บการยกเวน้ค่าสัมปทานท่ีดินรัฐเป็น
เวลา 3 ปี โดยมีค่าสัมปทาน 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเฮกตาร์ ต่อปี และ เพ่ิมข้ึน 5 % ทุก ๆ 5 ปี โดยไดท้ าสัญญาซ้ือขาย
น ้ าประปากบัรัฐวสิาหกิจน ้ าประปา หลวงพระบาง สปป. ลาว ก าหนดระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัเร่ิมซ้ือขายน ้ าประปา โดยมีการ
ต่ออายสุญัญา ไดโ้ดยการท าขอ้ตกลงฉบบัใหม่ ภายใตก้ารเห็นชอบของทั้ง 2 ฝ่าย  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2558 บริษทั เด็มโก ้
เดอลาว จ ากดั  ไดท้ าสญัญาซ้ือ - ขายน ้ าประปากบัรัฐวสิาหกิจน ้ าประปา ก าหนดเวลาของสัมปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจาก
วนัท่ีเร่ิมซ้ือขายน ้ าประปา ทั้งน้ีบริษทัคาดวา่จะเร่ิมผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาในไตรมาส 2 ปี 2560 
            ในเดือน กันยายน 2558 บริษัทได้เขา้ปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลงังานลม 2 แห่งจ านวน 81 ฐาน เป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทับนัทึกบญัชีเป็นรายการพิเศษในปี 2558 จ านวน 788.86 ลา้นบาท 
 
 ปี 2559 :  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีมติให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 946,528,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 822,683,573 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจากหุ้นท่ี
เหลือจากการจัดสรรรองรับใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ DEMCO-W5 จ านวน 41,712,468 หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ    DEMCO-W6  
จ านวน 78,617,459 หุ้น และใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ DEMCO-ESOP2  จ านวน 3,514,600 หุ้นรวมทั้งส้ินจ านวน 123,844,527 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธ์ิดงักล่าวหมดอายุการใชสิ้ทธ์ิ  และให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณฑ์
สนธิของบริษทั ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
            ในปี  2559 งานปรับปรุงฐานกงัหันลมโครงการพลงังานลมแลว้เสร็จจ านวน 55 ฐาน จาก 81 ฐาน เป็นค่าใชจ่้ายท่ี
บริษทับนัทึกบญัชีเป็นรายการพิเศษในปี 2559 จ านวน 569.49 .ลา้นบาท 
 
 ปี 2559 บริษทัไดข้ยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โครงการมยนิจาน 
 
   ปี 2560  :  บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ( บริษทัยอ่ย ) ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา ให้แก่วสิาหกิจน ้ าประปา
หลวงพระบาง ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฏาคม 2560 
 
             บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั ( บริษทัยอ่ย ) ไดรั้บการอนุมติัจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ให้
เป็นผูจ้  าหน่ายเสาโครงเหล็กส าหรับสายส่งแรงสูงระดบัแรงดนั 500 เคว ีให้แก่ กฟผ. ส่งผลให้บริษทัสามารถผลิตและจ าหน่าย
เสาโครงเหลก็ใหก้ฟผ.ทุกระดบัแรงดนั 
 
 ในปี  2560 งานปรับปรุงฐานกงัหันลมโครงการพลงังานลมแลว้เสร็จจ านวน 55 ฐาน จาก  81 ฐาน เป็นค่าใชจ่้ายท่ี
บริษทับนัทึกบญัชีเป็นรายการพิเศษในปี 2560 จ านวน 96.67 ลา้นบาท 
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 บริษัทได้ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการ         
Nam Che 1 Hydropower 
 
 ปี 2561 บริษทัน าเสนอแผนปรับปรุงฐานกงัหันลมส่วนท่ีเหลือให้ผูว้า่จา้งพิจารณาระหวา่งรอการอนุมติั บริษทัได้
บนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายงานปรับปรุงฐานกงัหันลมและเงินชดเชยค่าเสียหายในการขายไฟฟ้าเป็นรายการพิเศษ ในปี 2561 จ านวน 
86.29 ลา้นบาท  
 
 ปี 2562  บริษทัปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลงังานลมแลว้เสร็จ 81 ฐาน เป็นค่าใช้จ่ายท่ีบันทึกบัญชีเป็น
รายการพิเศษในปี 2562 จ านวน  172.25  ลา้นบาท ขณะน้ี ผูว้า่จา้งอยูร่ะหวา่งตรวจรับงาน ซ่ึงเป็นการส่งมอบและตรวจรับงาน
ทั้งโครงการ 
 
 ในระหวา่งปี 2562 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เรียกช าระค่าหุน้เพ่ิม รวมมูลค่า 50.95 ลา้นบาท ท าให้
มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั เด็มโก ้เดอลาว  จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนจาก 350.73 ลา้นบาท เป็น 401.68 ลา้นบาท 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนลง มูลค่า 4.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ท าใหทุ้นจด
ทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่า 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้สดัส่วน 100%  
 
2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 ธุรกิจของบริษทัสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1. ธุรกจิการให้บริการ 
 บริษทัประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งงานดา้นวิศวกรรมอย่างครบวงจร    (Turnkey 
Basis) โดยธุรกิจการใหบ้ริการของบริษทัสามารถแบ่งตามลกัษณะงานไดด้งัต่อไปน้ี 

                งานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า บริษทัใหบ้ริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวศิวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดย       
แบ่งเป็นประเภทงานไดด้งัต่อไปน้ี 

 งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งก าลงัไฟฟ้าท่ีรับมาจากแหล่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เข่ือน โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ส่งไปยงัสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหวา่งสถานีไฟฟ้ายอ่ยต่างๆ ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรับระดบัแรงดนัตั้งแต่ 69 เคว ี 115 เคว ี 
230 เควี และ 500 เคว ีโดยระบบสายส่งน้ีจะอยูใ่นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผูป้ระกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ
รายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายยอ่ย (Small Power Producer : 
SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงต่างเป็นลูกคา้ของบริษทัทั้งส้ิน 

 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation) ท าหน้าท่ีรับพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ
แปลงแรงดนัส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายต่อไปยงัผูใ้ชไ้ฟประเภท
ต่างๆ 
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 งานก่อสร้างระบบจ าหน่าย เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ระดบัแรงดนั 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบ
ไฟฟ้าแรงต ่าจากสถานีไฟฟ้ายอ่ยไปยงัลูกคา้ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใตดิ้น เป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดบัแรงดนั 22  เคว ีและ 115 เควี โดย
ลูกคา้หลกัของงานส่วนน้ีนอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แลว้ ยงัมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท IPP, SPP 
และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อีกดว้ย 

 งานด้านพลังงานทดแทน บริษทัให้บริการ ออกแบบ จดัหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังาน
ทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพลงังานส้ินเปลือง (น ้ ามนั ถ่านหิน  หรือก๊าซธรรมชาติ )  เช่น  การผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
กงัหันลม  แสงอาทิตย ์แกลบ เศษไม ้ขยะ  หรือการใชก๊้าซชีวมวลจากการหมกัน ้ าเสียจากโรงงาน กลุ่มลูกคา้ไดแ้ก่ผู ้
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนโดยบริษทัมีประสบการณ์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมแลว้ 453 เมกกะ
วตัต ์และ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์321 เมกกะวตัต ์

 งานด้านอาณัติสัญญาณ  บริษทัให้บริการ ออกแบบ จดัหา ติดตั้ง และทดสอบระบบส่ือสาร รวมถึงงานวางโครงข่าย
สายไฟเบอร์ออฟติค ติดตั้งอุปกรณ์ส่ือสาร (ทั้งระบบติดตั้งบนเสาไฟฟ้าและการวางระบบใตดิ้น) ให้กบั บริษทั กสท. 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) กลุ่มเอกชนในธุรกิจผูส่้งก๊าซธรรมชาติ และ หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

 งานด้านระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล (M&E) บริษทัให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างติดตั้ง รวมทั้งการบ ารุงรักษา งาน
ระบบสาธารณูปโภค ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และ
ระบบผลิตไอน ้ าและน ้ าร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดนั  (High Pressure Piping)  โดยบริษทัสามารถให้บริการงาน
ระบบแบบครบวงจร 

 งานด้านอนุรักษ์พลังงาน  บริษทัข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลงังาน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2546  เพ่ือให้บริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยดัพลงังานให้แก่
หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

 2.  ธุรกจิงานขาย 

   งานผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็ก บริษทัผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กเพ่ือใชใ้นงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไดแ้ก่ ระบบ
สายส่ง ระบบจ าหน่าย และสถานีไฟฟ้ายอ่ย ซ่ึงมีงานบางส่วนท่ีตอ้งใชเ้สาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานดา้นเสา
โทรคมนาคม  ไดแ้ก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุส่ือสาร และเสาโครงเหล็กส าหรับป้ายโฆษณากลางแจง้ (Bill Board) 
โดย ณ ปัจจุบัน บริษทัมีก าลงัการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตนัต่อปี โดยบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 119.90 ลา้นบาท  มีก าหนดส้ินสุดการใชสิ้ทธิวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ.  2559 

    การจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับระบบจ าหน่าย ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อย รวม
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ้ดัหา รวมถึงจ าหน่ายอุปกรณ์ยดึจบัหัวเสาซ่ึงบริษทัเป็นผูผ้ลิต ให้แก่ลูกคา้ท่ี
เป็นเจา้ของโครงการหรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในโครงการต่างๆ  

  การจ าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสาร ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อประเภทต่างๆ 
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3. ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน 
  โครงการพลงังานลม บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 25 ในบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ( อีโอลสั ) ซ่ึง อี
โอลสั เป็นผูถื้อหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษทั เฟิร์สโคราช วนิด์ จ ากดั ( เฟิร์ส ) และ บริษทั เค.อาร์.ทู จ ากดั (เค.อาร์.ทู)  โดยท่ี เฟิร์ส 
และ เค.อาร์.ทู เป็นบริษทัท่ีด าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม หว้ยบง 3 และหว้ยบง 2 ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 
โครงการละ 103.5 เมกกะวตัต์ เซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการละ  90       
เมกกะวตัต์ โครงการตั้งอยู่ท่ีต  าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ปัจจุบนัโครงการทั้งสองไดจ้ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแลว้ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 และเดือนกุมภาพนัธ์  2556      บริษทัไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2556 ให้บริษทั เขา้ลงทุนใน บริษทั วินด์ เอน็เนอร์ยี ่
โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าดา้นพลงังานลม ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีโครงการอยู่ระหวา่งการพฒันา
ทั้งส้ิน 8 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตั้ง 767  เมกกะวตัต ์ก าลงัการผลิตตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 690  เมกกะวตัต ์โดย 
 
 โรงไฟฟ้าพลงังานลมท่ีจ่ายไฟฟ้าแลว้ :  จ านวน 8 โครงการ ไดแ้ก่ 
                            โครงการหว้ยบง 3 และหว้ยบง 2 (วนิด์เอน็เนอร์ยีโ่ฮลด้ิง ถือหุ้นร้อยละ 75  ผา่นบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ 
จ ากดั)   ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 207  เมกกะวตัต ์ก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 180 เมกกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลห้วยบง 
อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา  ปัจจุบนัทั้ง 2 โครงการไดจ้ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
แลว้ตั้งแต่ปี 2555 และ  2556    
                                โครงการ วะตะแบก ( วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลด้ิง ถือหุ้นร้อยละ 75 ) ก าลงัการผลิตติดตั้งและก าลงัการผลิต
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 60  เมกกะวตัต์ ตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภูมิ  ปัจจุบนัโครงการไดจ้ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แลว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 
 โครงการ T1 และ T2 (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลด้ิง ถือหุ้นร้อยละ 100) ก าลงัผลิตติดตั้งรวม 200 เมกกะวตัต ์
ก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 180 เมกกะวตัต์ ตั้ งอยู่ท่ี อ  าเภอเทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา ปัจจุบันโครงการได้
จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แลว้ตั้งแต่ปี  2561 
 โครงการ T3 (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลด้ิง ถือหุ้นร้อยละ 100) ก าลงัผลิตติดตั้งรวม 100 เมกกะวตัต์ ก าลงัการ
ผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 90 เมกกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ปัจจุบนัโครงการไดจ้ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แลว้ตั้งแต่ปี  2561 
 โครงการ NKS (วนิดเ์อ็นเนอร์ยีโ่ฮลด้ิง ถือหุน้ร้อยละ 100) ก าลงัผลิตติดตั้งรวม 100 เมกกะวตัต ์ก าลงัการ
ผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 90 เมกกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา ปัจจุบนัโครงการไดจ้ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แลว้ตั้งแต่ปี  2561 
 โครงการ T4 ( วนิด์เอน็เนอร์ยีโ่ฮลด้ิง ถือหุ้นร้อยละ 100 ) ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 100  เมกกะวตัต ์ก าลงั
การผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 90  เมกกะวตัต ์ปัจจุบนัไดรั้บอนุมติัการรับซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) แลว้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  คาดว่าจะทะยอยจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ระหวา่งปี  2562 
                             
 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพืน้ดิน ในปี  2556-  2557  บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บริษทั อุดรธานีโซล่าร์ พาว
เวอร์ จ ากดั  บริษทั แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จ ากดั  บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต์ มีสถานท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ี 
จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย  บริษทัเขา้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษทัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 11/2556  เม่ือวนัท่ี  6 ธนัวาคม  2556 ซ่ึงแต่ละบริษทัไดเ้ร่ิมผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม  2557  เป็นตน้มา 
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 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองของบริษทัร่วมคา้  5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 
15 จ ากดั   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั  และบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนตามมติของคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 10/2556  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2556 มีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 
(Solar Rooftop) จ าหน่ายให้กับ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัแต่ละแห่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 
0.248 เมกกะวตัต ์ 0.165 เมกกะวตัต ์ 0.269 เมกกะวตัต ์  0.269 เมกกะวตัต ์ และ 0.269 เมกกะวตัต ์ ตามล าดบั ซ่ึงแต่ละบริษทัได้
เร่ิมผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน  2558  เป็นตน้มา 

 
 โครงการสัมปทานในภูมิภาคอาเซียน (DDL) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 วนัท่ี 3 เมษายน  
2557 ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัเขา้ศึกษาโครงการสมัปทานการผลิตน ้ าประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ
ใหบ้ริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีสถานการณ์การเมืองท่ีมัน่คง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2557 
วนัท่ี 19 มิถุนายน  2557 ไดอ้นุมติัให้บริษทั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ดว้ยทุน จดทะเบียน 0.3 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดย บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 90 และนกัธุรกิจลาวถือหุน้ร้อยละ 10 ในระหวา่งปี  2558 บริษทั เด็มโก ้
เดอลาว จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 19.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ตามท่ีระบุไวใ้นทะเบียนสัมปทาน ลงวนัท่ี  22 มิถุนายน  2558 ทั้ งน้ี บริษทั เด็มโก ้ เดอลาว จ ากดั ไดเ้รียกช าระทุนคร้ังแรกใน
อตัราร้อยละ 20 โดยในระหว่างปี  2558 – 2562 บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดช้ าระค่าหุ้นจ านวน 401.68 ลา้นบาท ให้กบั
บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม  2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ไดท้ าสัญญาสัมปทานท่ีดินรัฐ พ้ืนท่ี 1.1 
เฮกตา้โครงการพฒันาน ้ าประปา อยู่บา้นผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง กบั เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัญญามีอาย ุ30 ปี นบัแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม  2558 ถึง 4 พฤษภาคม  2588 ค่าสัมปทาน
จะไดรั้บยกเวน้เป็นระยะเวลา 3 ปี อตัราค่าสัมปทาน 500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/เฮ็กตาร์/ปี และทุก ๆ 5 ปี อตัราสัมปทานจะ
เพ่ิมข้ึน 5% และเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม  2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั  ไดท้ าสัญญาซ้ือ-ขายน ้ าประปากบัรัฐวสิาหกิจน ้ าประปา
ก าหนดเวลาของสัมปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมซ้ือขายน ้ าประปา ทั้งน้ีบริษทัเร่ิมผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาใน
วนัท่ี 15 กรกฎาคม  2560 
 
  โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai) เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม  2557 คณะกรรมการบริหารไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัเขา้ลงทุน ร้อยละ 26  ในบริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด)์  จ ากดั วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกบับริษทั ซีไอเอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั ผูถื้อหุ้นร้อยละ 75 พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ   ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2557 บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ากดั มีทุนจด
ทะเบียน 1.0 ลา้นบาท ช าระแลว้ ร้อยละ 100  ในระหวา่งปี  2558 บริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์)  จ ากดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจ านวน 5 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 6 ลา้นบาท  ผลการพฒันาโรงไฟฟ้าขยะ 2 
โครงการขนาดก าลงัการผลิตโครงการละ 8 เมกกะวตัต ์ในระหวา่งปี  2558 –2559 หยดุชะงกัเน่ืองจากปัญหาสายส่งไฟฟ้าท่ีการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีอยูจ่  ากดัจนไม่สามารถรับซ้ือกระแสไฟฟ้า  
 

  โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 บริษทัมีบริษทัย่อย 3 บริษทั คือ (1) บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ากดั (2) บริษทั เด็มโก ้
เพาเวอร์ จ ากดั  (3) บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั และมีบริษทัร่วม 2 บริษทั ไดแ้ก่  (1) บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ( อีโอลสั )  
(2) บริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด)์ จ ากดั และบริษทัร่วมคา้ 8 บริษทั ไดแ้ก่  (1) บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 
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จ ากดั  (2) บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั  (3) บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั  (4)  บริษทั เด็มโก ้
เพาเวอร์ 16 จ ากดั   (5) บริษทั    เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั  (6) บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จ ากดั  (7) บริษทั แม่โขง กรีนพาว
เวอร์ จ ากดั  และ  (8) บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั โดยบริษทัไดเ้ขา้ลงทุน ดงัน้ี 
 
 บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ากดั ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2550 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2550 
ซ่ึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั เจ พี เอม็ อินเตอร์ จ ากดั (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ากดั) ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจรับจา้งผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ภาชนะแรงดนัสูง ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เคร่ืองกล ในสัดส่วน     
ร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ โดยเขา้ลงทุนในวนัท่ี 15 มกราคม  2551 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท       
คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน  2552 ไดมี้มติใหบ้ริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ากดั เป็นสดัส่วนรวมร้อยละ 65 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ซ่ึงการลงทุนทั้ง 2 คร้ังเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 64 ลา้นบาท  ต่อมา คณะกรรมการบริษทัได ้    
มีมติ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี  28 พฤษภาคม  2556 ให้ลงทุนเพ่ิมใน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตร่ี จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100        
โดยปัจจุบัน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตร่ี จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 190 ลา้นบาท บริษทัด าเนินธุรกิจ
ก่อสร้างงานดา้นโยธา และดา้นระบบท่อแรงดนัประเภทต่าง ๆ  
 
 บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 2 ไดแ้ก่ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 130 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100  
โดยบริษทัไดโ้อนกิจการผลิตโครงสร้างเหล็กท่ีใชใ้นงานก่อสร้างโครงสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมไปยงับริษทั 
เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม  2555  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ได้
เรียกทุนช าระแลว้ครบทั้ง 130 ลา้นบาท ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2558 มีมติ
เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 70 ลา้นบาท จากเดิม 130 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
200 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวภายในวนัท่ี 24 สิงหาคม  2558 
 
 บริษทัยอ่ยแห่งท่ี 3 ไดแ้ก่บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 วนัท่ี 3 
เมษายน   2557 ได้อนุมติัให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน ้ าประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีสถานการณ์การเมืองท่ีมัน่คง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 19 มิถุนายน  2557 ได้อนุมัติให้บริษัท จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ ากัด ด้วยทุน             
จดทะเบียน 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10   
ในระหว่างปี 2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 19.50  ลา้นดอลลาร์สหรัฐตามขอ้ตกลงในสัญญาสัมปทาน ในระหว่างปี 2558-2562  บริษทั เด็มโก ้จ ากัด (มหาชน) 
ช าระทุนทั้งส้ิน จ านวน 401.68 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนลง 
มูลค่า 4.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ท าให้ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่า 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐโดยในปี 2562 บริษทั 
เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100  
 
 ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ( อีโอลสั ) เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 ไดมี้
มติให้บริษทัลงทุนเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 27  ในบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั ( อีโอลสั ) ซ่ึง อีโอลสั เป็นผูถื้อหุน้ ร้อยละ 60  ใน 
บริษทั เฟิร์สโคราช วินด ์จ ากดั ( เฟิร์ส ) และ บริษทั เค.อาร์.ทู จ ากดั ( เค.อาร์.ทู )  โดยท่ี เฟิร์ส และ เค.อาร์.ทู เป็นบริษทัท่ีด าเนิน
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม ห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5   เมกกะวตัต ์
เซ็นตส์ัญญาขายไฟฟ้าใหก้บั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวตัต ์โดยโครงการตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหว้ยบง 
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อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา มี Siemens Wind Power A/S (Siemens) เป็นผูจ้ดัหาและติดตั้งกงัหันลม โครงการละ 45 
กงัหัน  บริษทัเป็นผูก่้อสร้างงานระบบไฟฟ้า และงานโยธา เพ่ือเช่ือมต่อการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ท่ีสถานีไฟฟ้าชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี   การเขา้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อไดรั้บผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสด
จากการปันผลท่ีสม ่าเสมอในระยะยาว  ไดข้ยายธุรกิจงานก่อสร้างไปสู่ตลาดงานพลงังานทดแทนท่ีมีอตัราการเติบโตสูง  ท าให้
บริษทัมีประสบการณ์และผลงานในการขยายการรับงานโครงการพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต  
ทั้งน้ีการลงทุนท าใหอี้โอลสัมีสถานะเป็นบริษทัร่วม  บริษทัถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 27 ส่วนผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ 73 ท่ีเหลือเป็น
นิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยมีกรรมการของบริษทั 1 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าว 
 ในปี  2555 –2557  อีโอลสั ไดท้ยอยเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจนปัจจุบนั บริษทัถือหุน้เป็นสัดส่วนร้อยละ 25.0 โดย
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม ห้วยบง 3 และห้วยบง 2 ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่  การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 ตามล าดบั 

 บริษทัร่วม บริษทัท่ี 2 ไดแ้ก่บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์  จ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม  2557 คณะกรรมการบริหารไดมี้
มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงทุน ร้อยละ 26 ในบริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด)์ จ ากดั วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกบับริษทั ซีไอเอน็ อินเตอร์
เนชัน่แนล  จ ากดั ผูถื้อหุน้ร้อยละ 75  พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2557 บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
มีทุนจดทะเบียน 1.0  ลา้นบาท ช าระแลว้ ร้อยละ 100  ในระหวา่งปี  2558  เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 5 ลา้นบาท จาก
เดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท และเรียกเก็บเงินค่าหุน้ท่ีออกใหม่น้ีเตม็มูลค่าหุน้ 

 ส าหรับบริษทัร่วมคา้ บริษทัท่ี 1-5  ไดแ้ก่ บริษทั เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั  บริษทั เฟรเซอร์ 
พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั  และบริษทั เด็มโก ้
เพาเวอร์ 17 จ ากัด บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 10/2556  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2556  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) จ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัแต่ละแห่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกกะวตัต ์ 0.165 เมกกะวตัต ์ 0.269 เมกกะวตัต ์  0.269 เมกกะ
วตัต ์ และ 0.269 เมกกะวตัต ์ ตามล าดบั 
 บริษทัร่วมคา้ บริษทัท่ี 6-8 ไดแ้ก่ บริษทั อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จ ากดั  บริษทั แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จ ากดั  บริษทั 
อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดก าลงั
การผลิตไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต ์มีสถานท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่ จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย บริษทั เขา้ลงทุนถือ
หุน้ร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษทัตามมติของคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2556  เม่ือวนัท่ี  6 ธนัวาคม  2556 โดยแต่ละบริษทั
เร่ิมผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม  2557  เป็นตน้มา 
 

ภายหลงัการลงทุนโครงสร้างของกลุ่มบริษทัแสดงได ้ดงัน้ี 
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โครงสร้างกลุ่ม บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ               
A: ธุรกิจการใหบ้ริการ   E: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบบนหลงัคา 
B: ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหลก็  F: ธุรกิจพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
C: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม  G: ธุรกิจสมัปทาน 
D: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเหนือพ้ืนดิน 

กลุ่มบริษทัยอ่ย 
 

บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 

กลุ่มบริษทัร่วมคา้ 
 

กลุ่มบริษทัร่วม 
 

บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ  ากดั (A) 
ทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ 190 ลา้นบาท 

100% 
 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ  ากดั (E) 
ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 

49% 
 

บริษทั อีโอลสั พาวแวอร์ จ  ากดั (C) 
ทุนจดทะเบียน 1,301 ลา้นบาท 

25% 
 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั (E) 
ทุนจดทะเบียน 4  ลา้นบาท 

49% 
 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั (B) 
ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

100% 
 

บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (F) 
ทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท 

26% 
 

บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ  ากดั (G) 
ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

100% 
 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั (E) 
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลา้นบาท 

51% 
 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั (E) 
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลา้นบาท 

51% 
 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ  ากดั (E) 
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลา้นบาท 

51% 
 

บริษทั อุดรธานีโซล่าพาวเวอร์ จ  ากดั (D) 
ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

45.71% 
 

บริษทั แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จ  ากดั (D) 
ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

45.71% 
 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (D) 
ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

45.71% 
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กลุ่มบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระหวา่งปี 2562 บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ ากดั 100% 

 

กลุ่มบริษัทร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ  ากดั (C)                          
ทุนจดทะเบียน 1,301 ลา้นบาท 

 

  
บริษทั วนิด ์เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ  ากดั 

 

  

บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 

  

25 % 
 

75 % 
 

บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (F)                          
ทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท 

 

  26 % 

 

  74 % 
 

บริษทั ซีไอเอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 
 

100 % 
 

100 % 
 

100% 
 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ  ากดั 

ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

 

บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ  ากดั 

ทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท 

 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั 

ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

 

บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน)
(กลุ่มบริษทัยอ่ย) 
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บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั (E)    
ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 

 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ  ากดั (E)     
ทุนจดทะเบียน 4 ลา้นบาท 

 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั (E)                                            
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลา้นบาท 

 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั (E)                                            
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลา้นบาท 

 

บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั (E)                                            
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลา้นบาท 

 

บริษทั อุดรธานี โซล่าร์พาวเวอร์ จ  ากดั (D)                                 
ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

 

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จ  ากดั (D)                                        
ทุนจดทะเบียน 35 ลา้นบาท 

 

บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (D)                             
ทุนจดทะเบียน 35  บาท 

 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

กลุ่มบริษัทร่วมค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562  
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั  เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จ ากดั 
บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จ ากดั 

  

45.71% 

49% 

49% 

51% 

51% 

51% 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

บริษทั เค-วนั เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 
 

บริษทั ซี ซี เอส เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
 

บริษทั เค-วนั เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 
 

51% 

51% 

49% 

49% 

49% 

45.71% 

บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
 

54.29% 

1. บริษทั สยามพลงังานทดแทน จ ากดั           
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

 

54.29% 

45.71% 54.29% 
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ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัมีจุดเด่นท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั ดงัน้ี 

 จุดเด่นในการด าเนินธุรกจิทีแ่ตกต่างจากคู่แข่ง คอื 

 ทมีงานทีม่ปีระสบการณ์และได้รับความเช่ือถือจากภาครัฐ  

 บริษัทมีคณะกรรมการและผู ้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ีมามากกว่า 27 ปี และด้วย
ประสบการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีดีของทีมงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ท าให้บริษทัไดรั้บความเช่ือถือถึงความสามารถใน
การท างานให้บรรลุไดต้ามเป้าหมาย  และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง จนไดรั้บมอบหมายใหท้ างานหลาย ๆ โครงการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 ขอบเขตการให้บริการครบวงจรด้านงานวศิวกรรมไฟฟ้า 

 บริษทัให้บริการงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดนัสูง แรงดนัปานกลาง และ 
แรงดนัต ่า ครอบคลุมงานก่อสร้างครบวงจร ทั้งการก่อสร้างสายส่งแรงสูง ระบบจ าหน่าย ระบบไฟฟ้าใตดิ้น สถานีไฟฟ้า งานติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในโรงงาน งานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน งานระบบส่ือสารใยแกว้น าแสง และอ่ืน ๆ  

 การด าเนินธุรกจิทีห่ลากหลาย 

 บริษทัด าเนินธุรกิจให้บริการ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านพลงังานทดแทน งานระบบไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล งานดา้นเสาโทรคมนาคม งานดา้นการติดตั้งระบบส่ือสารและอาณัติสัญญาณและธุรกิจงานผลิตและจ าหน่ายเสาโครง
เหล็กพร้อมอุปกรณ์  งานจ าหน่ายอุปกรณ์ยดึจบั วสัดุก่อสร้าง  รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท อีกทั้งยงัมีโอกาสท่ีจะขยายงานใน
ส่วนธุรกิจท่ีมีความต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ท าให้บริษทัสามารถกระจายความเส่ียง
และลดการพ่ึงพิงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง    

 การเป็นผู้พฒันาร่วมในโครงการพลงังานทดแทน (Co-Developer) 

 บริษทั ไดร่้วมกบัพนัธมิตรพฒันาโครงการพลงังานทดแทน ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์และโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม  มาตั้งแต่ปี  2552  ส่งผลให้บริษทั มีโอกาสรับงานโดยไม่ตอ้งแข่งขนั 
ปัจจุบนันอกจากการเป็นผูอ้อกแบบ จดัหา ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและงานโยธา ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทแลว้ บริษทัยงั
เขา้ร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานลม 3 แห่ง คิดเป็นก าลงัผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 37 เมกกะวตัต ์ และยงัมีโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท์ั้ งโครงการท่ีก่อสร้างบนพ้ืนดิน 3 โครงการ และก่อสร้างบนหลงัคาอีก 6 แห่ง ดังนั้ น ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู ้
ก่อสร้าง ท าให้บริษทั เป็นผูช้  านาญงานในธุรกิจโครงการพลงังานทดแทนรายแรก ๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลงังานลม  ส่วนประสบการณ์ในฐานะผูล้งทุนและผูร่้วมพฒันาโครงการ ท าให้บริษทัไดรั้บผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสด
จากการปันผลท่ีสม ่าเสมอในระยะยาว   

 ต้นทุนทีแ่ข่งขันได้ 

 บริษทั มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเน่ืองจาก 

- บริษทัเป็นผูด้  าเนินธุรกิจใหบ้ริการงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้ามาอยา่งยาวนาน จึงมีความสมัพนัธ์กบัลูกคา้
และมีการเติบโตของรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้  าหน่ายสินคา้ (Supplier) เน่ืองจาก บริษทั 
สัง่ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก และต่อเน่ือง ดงันั้น ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่จึงเสนอราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้หแ้ก่บริษทั เพ่ือ
ใชใ้นการเขา้ประมูลงานต่าง ๆ  

- บริษทัด าเนินธุรกิจวศิวกรรมไฟฟ้าครบวงจร ส่งผลให้สามารถอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
กลุ่มลูกคา้อยา่งครบถว้น 
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-  
 เป็นบริษัททีข่ึน้ทะเบียนกบัหน่วยงานราชการทีห่ลากหลาย 

 จากการประสบการณ์อนัยาวนานและผลงานอนัเป็นท่ียอมรับของบริษทั ไดส่้งผลให้บริษทัเป็นบริษทัท่ี
ไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัสามารถรับงานจากหน่วยงาน
ราชการไดห้ลากหลายในอนาคต 

       โครงสร้างรายได้ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั   

  (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภทรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รายได้งานบริการ             

1. งานวศิวกรรมไฟฟ้า 2,533.00 64% 3,096.19 78% 2,508.85 92% 

2. งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล         - 0%         - 0%         - 0% 

3.งานโทรคมนาคม,อาณติัสญัญาณ 30.66 1% 151.86 4% 91.91 3% 

4.งานก่อสร้างโยธา 4.42 0% 3.12 0%         - 0% 

5.พลงังานทดแทน  779.91 20% 107.45 2% 63.51 2% 

   รวมรายไดง้านบริการ 3,347.99 85% 3,358.62 84% 2,664.27 97% 

รายได้จากการขาย   
 

  
 

  
 

1. จ าหน่ายเสาโครงเหลก็ - 0% - 0% - 0% 

2. จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้าง 297.68 8% 392.51 10% 44.88 2% 

    รวมรายไดจ้ากการขาย 297.68 8% 392.51 10% 44.88 2% 

รายได้อืน่ 271.07 7% 223.69 6% 35.81 1% 

               รวมรายได้ 3,916.74 100% 3,974.82 100% 2,744.95 100% 

       ท่ีมา : บริษทั  

 จากตารางขา้งตน้ จะพบวา่ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา โครงสร้างรายไดห้ลกั ๆ ของบริษทัมาจากงานวศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึง
ประกอบดว้ยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย งานก่อสร้างระบบจ าหน่าย และงานก่อสร้างสายส่ง อยา่งไรก็ตาม ดว้ยประสบการณ์
การท างานของทีมงานวิศวกรของบริษทัท่ีมีมานานกวา่ 27 ปี ท าใหบ้ริษทัสามารถพฒันาและกระจายลกัษณะงานไปสู่ธุรกิจใหม่ 
ๆ ท่ียงัคงใชพ้ื้นฐานความช านาญทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงไดแ้ก่งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานโทรคมนาคม งานอาณัติ
สญัญาณ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนเป็นตน้ 

 ส าหรับปี 2560 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 64 ของรายไดร้วม หรือ
ร้อยละ 76 ของรายไดง้านบริการ มาจากงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เคว.ี 500 เคว ีและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเอกชน  ส าหรับรายไดง้านขายมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่าย
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่  
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 ส าหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 78 ของรายไดร้วม หรือ
ร้อยละ 92 ของรายไดง้านบริการ มาจากงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เคว ี 500 เคว ีและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเอกชน  ส าหรับรายไดง้านขายมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของการ
จ าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่  

 ส าหรับปี 2562 บริษทัมีรายไดห้ลกัจากงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 92 ของรายไดร้วมหรือ
ร้อยละ 94 ของรายได้งานบริการ โดยงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนใหญ่ได้แก่ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี 500 เควี และ
สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเอกชน ส าหรับรายไดง้านขายมีสัดส่วน
ลดลงจากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า  
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นอกจากโครงสร้างรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการ และ ธุรกิจงานขายขา้งตน้ บริษทัยงัมีรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 

บริษัททีล่งทุน อตัราร้อยละ วนัทีล่งทุน 
จ านวนเงนิ
ลงทุน เงนิปันผล 

  
  

การถือหุ้น 
  

  
  

(ลา้นบาท) 
  

(ลา้นบาท) 

2560 2561 2562 

บจก.เด็มโก ้อินดสัตร่ี 100% 05/02/51 167.60       

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 100% 25/04/54 200.00 - - 60.00 

บจก.เด็มโก ้เดอลาว 100% 22/06/58 401.68       

บจก.วนิด ์เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง 3.87% 15/07/56 800.00       
บจก.ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์
ปอเรชัน่ 12.87% 18/01/55 114.11       

บจก.อีโอลสั พาวเวอร์ 25% 28/07/54 1,206.85 237.00 193.53 168.70 

บจก.เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ 14.28% 02/07/58 218.57       

บจก.อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ 45.71% 25/12/56 16.00      1.12 

บจก.อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่ 45.71% 25/12/56 16.00      1.12 

บจก.แม่โขง กรีนพาวเวอร์ 45.71% 25/12/56      16.00       

บจก.ซีไอเอน็(ไทยแลนด)์ 26% 03/07/57 1.56       
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้
เพาเวอร์ 6 49% 25/12/56 2.45       
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เดม็โก ้
เพาเวอร์ 11 49% 25/12/56 1.96       

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 51% 25/12/56 2.80       

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 51% 25/12/56 2.80       

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 51% 25/12/56 2.80       
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 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีงานท่ียงัอยู่ระหว่างด าเนินการทั้ งส้ิน  52  โครงการ มูลค่า  
2,696.51 ลา้นบาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ธุรกิจการให้บริการ, ธุรกิจงานขาย และธุรกิจลงทุน 
โดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  

 

 ธุรกจิการให้บริการ 

 ธุรกิจการให้บริการของบริษทั ประกอบไปดว้ยงานออกแบบ จดัหา และรับเหมาติดตั้งดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า
ในรูปแบบ Turnkey Basis รวมถึง งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล  งานระบบท่อรับแรงดันสูง  ตลอดจนถึงงาน   ด้านเสา
โทรคมนาคม ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะงานไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 งานด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 

 บริษทั ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่งานระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) งานสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
(Power Substation) งานระบบจ าหน่าย (Distribution Line System) และงานระบบไฟฟ้าใตดิ้น (Underground Cable System) 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ บริษทัเร่ิมให้บริการตั้งแต่การออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง ติดตั้งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบวศิวกรรมไฟฟ้า
ไดอ้ยา่งครบวงจร ตั้งแต่กระแสไฟฟ้าออกจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านสถานีไฟฟ้ายอ่ย ระบบ
สายส่ง ระบบจ าหน่ายถึงผูใ้ชไ้ฟท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือแหล่งชุมชน เรียกไดว้า่การให้บริการของบริษทั เป็น
งานระบบวศิวกรรมไฟฟ้าท่ีครบวงจร และเบ็ดเสร็จภายในบริษทัเดียว ดงัแผนภาพต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

ประเภทโครงการ 

31 ธันวาคม 2562 

จ านวน มูลค่า 

(โครงการ) (ล้านบาท) 

งานวศิวกรรมไฟฟ้า 44 1,612.46 

งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล -       - 

งานอาณติัสญัญาณ 6 1,026.21 

งานพลงังานทดแทน 2 57.84 

   รวม 52 2,696.51 
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       เขื่อน/ 

      โรงผลติไฟฟ้า 

 

 

 ลกัษณะงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ งหมด สามารถจ าแนกได้เป็นงาน
ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเฉล่ียประมาณร้อยละ 80 ของตน้ทุน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10 เป็นค่า
ด าเนินการ และอีกร้อยละ 10 จะเป็นงานก่อสร้างโยธา ซ่ึงบริษทัมีนโยบายวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงในส่วนงานน้ี เน่ืองจากเป็นงานท่ี
ใชแ้รงงานค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการโครงการนั้นๆ จะติดตามผลการด าเนินงานของผูรั้บเหมาช่วงอยา่งต่อเน่ืองและ
เขม้งวด เพ่ือใหง้านเสร็จทนัตารางเวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญาวา่จา้ง  

 
 ตวัอยา่งลูกคา้ในอดีตท่ีส าคญัของบริษทัในช่วง  3 ปีท่ีผา่นมา ( 2560-  2562) ดงัต่อไปน้ี  
  หน่วย: ลา้นบาท 

งานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า รายได ้
รายช่ือ ปีท่ีไดรั้บ

งาน 
ปีท่ีงาน
ส้ินสุด 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่ารวม 2560 2561 2562 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2558-2561 2563 10 5,010.80 473.57 1,073.35 1,171.11 

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559-2562 2563 34 2,615.16 752.09 702.68 762.26 
3. โตโย เอน็จิเนียร่ิง คอร์ปอเรชัน่     2560-2562 2563 7 565.78 318.51 365.48 62.27 
4. บจก.อีเอ วนิด ์หาดกงัหนั 3 2558 2563 1 3,832.00 657.36  51.35 21.84 
5. บจก.นายางกลกัฯ,บจก.โป่งนกฯ, 
บจก.บา้นชวนฯ (บริษทัในเครือ อีเอ) 

2559 2562 1 592.10 323.56 188.01 80.53 

6. บจก.เค.อาร์.วนั,บจก.เทพารักษ ์วนิด ์ 2559 2563 1 415.68 164.66 175.98 21.87 
7. Jurong Engineering 2559 2560 1 188.78 161.38  5.63 - 
8. บจก.โรจนะเพาเวอร์ 2561-2562 2563 15 40.95 87.34  49.68  17.66 
9. บจก.ไทยจูรอง เอน็จิเนียร่ิง 2560-2562 2563 5 192.35 6.95  82.55  55.24 
10. บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์(ระยอง) 4 2560-2561 2562 2 86.20 55.12 65.80 2.00 

       ท่ีมา: บริษทั  
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     งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล 

 บริษทัให้บริการเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง และบริการติดตั้งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบวิศวกรรม
ระบบตั้งแต่ปี 2539 โดยเร่ิมจากการเสนอให้บริการในระบบปรับอากาศส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม และขยายขอบเขตการ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั บริษทัสามารถใหบ้ริการในงานระบบท่ีครบวงจรและเบ็ดเสร็จภายในบริษทั ไดแ้ก่ 

 ระบบปรับอากาศ ประกอบดว้ย 
 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่  (Air Conditioning System)  
 ระบบระบายอากาศ  (Ventilation)  
 ระบบหอ้งท าความเยน็ (Refrigeration)  
 ระบบหอ้งสะอาด (Clean Room)  
 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน (Automatic Temperature and Humidity Control System)  
 ระบบอดัอากาศในบนัไดหนีไฟ (Pressurized Stairs) และ 
 ระบบควบคุมปริมาณอากาศ (Variable Air Volume or VAV)   

 ระบบประปาสุขาภิบาล ประกอบดว้ย 
 ระบบท่อประปา (Plumbing System)  
 ระบบท่อรับแรงดนั (High Pressure Piping) 
 ระบบผลิตไอน ้ าและน ้ าร้อน (Steam Boiler and Hot Water System) 

 ระบบท่อรับแรงดนัสูง   ประกอบดว้ย 
 ระบบวางท่อไอน ้ าแรงดนัสูง  (High Pressure Steam Piping)  

 งานติดตั้งถงัน ้ ามนัส ารองขนาดใหญ่ใหแ้ก่โรงไฟฟ้า 

         อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายปี 2558 บริษทัลดการรับงานดา้นระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลเน่ืองจาก ปริมาณงาน
ส่วนใหญ่จะขยายตวัในดา้นงานวศิวกรรมไฟฟ้าและงานพลงังานทดแทน 
  
 งานด้านเสาโทรคมนาคมและระบบสัญญาณ 

  ติดตั้งเสาโทรคมนาคมและวทิยส่ืุอสาร (Telecommunication and Radio Communication) 

 เน่ืองจากท่ีผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมดา้นโทรคมนาคมมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ตามการขยายตวัของ
เศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี กอปรกบัพ้ืนฐานงานดา้นเสาโทรคมนาคมส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานเดียวกบั
วิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งบริษทัมีโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและหน่วยงานออกแบบเสาโครงเหล็กชนิด Made to Order เป็นของ
ตนเอง บริษทัจึงสามารถขยายส่วนงานดา้นเสาโทรคมนาคมโดยเร่ิมตั้งแต่ปี  2544 เป็นตน้มา ทั้งน้ี บริษทัใหบ้ริการเร่ิมตั้งแต่การ
ออกแบบ จดัหา และบริการติดตั้งงานในธุรกิจเสาโทรคมนาคม รวมทั้งผลิตเสาโทรคมนาคมใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(Operator) และผูท่ี้ชนะการประมูลจากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอีกทอดหน่ึง ซ่ึงลกัษณะและคุณสมบติัของเสาโทรคมนาคม
ของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละรายจะมีความแตกต่างกนั และข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิศาสตร์ของสถานท่ีตั้งเป็นองคป์ระกอบ
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นับตั้ งแต่ปี  2544 เป็นต้นมา บริษัทเปล่ียนแปลงนโยบายการด าเนินธุรกิจ โดยลดสัดส่วนงาน
ให้บริการและเน้นการขายเสาโทรคมนาคมให้แก่ผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Operator) หรือผูท่ี้ชนะการประมูลจากผู ้
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอีกทอดหน่ึงมากข้ึน เพ่ือลดภาระการให้บริการ ท าให้สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งเสา
โทรคมนาคมของบริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง   

 ระบบเช่ือมโยงเครือข่ายเคเบ้ิลใยแกว้ (Optical Fiber) 
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 นอกจากน้ี ในงานดา้นโทรคมนาคม บริษทัยงัใหบ้ริการดา้นการวางสายเคเบ้ิลใยแกว้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษทั ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัเร่ิมเขา้สู่ตลาดตั้งแต่ ปี  2550 ในฐานะ
ผูรั้บเหมาช่วง ซ่ึงการรับงานประเภทน้ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 

 ตั้ งแต่ปี  2556 บริษัทขยายกลุ่มลูกค้าไปยงัภาคเอกชน โดยการวางสายเครือข่ายเคเบ้ิลใยแก้วส าหรับ           
การส่ือสารและควบคุมท่อก๊าซ ระหว่างระยอง ถึง สระบุรี และ จากสระบุรี ถึง โคราช ระยะทาง 300 และ 200 กิโลเมตร 
ตามล าดบั 

 ส าหรับปี  2562 บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตร รับงานวางท่อร้อยสายใต้ดินส าหรับระบบส่ือสารให ้
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นการขยายกลุ่มลูกคา้อีกทางหน่ึง 

ตวัอย่างลูกค้าในอดตีทีส่ าคญัของบริษัทในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2560 –  พ.ศ. 2562) ดงัต่อไปนี ้          
  หน่วย : ลา้นบาท 

งานดา้นเสาโทรคมนาคม รายได ้
รายช่ือ ปีท่ีไดรั้บ

งาน 
ปีท่ีงาน
ส้ินสุด 

จ านวน
โครงการ 

มูลค่ารวม 2560 2561 2562 

1. บจก.แมค็คอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ ไทย 2560 2561 1 144.15 22.72  113.46 8.58 
2. บจก.ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียมฯ 2560-2561 2563 2 181.08 - 38.40 80.66 
3. บจก.ไอบีซี อินดสัเตรียล 2557 2560 1 111.82 5.37 - - 
4. บจก.ไอเอซีจี 2559 2560 1 4.00 2.07 - - 
5. บมจ.ช.การช่าง 2554-2560 2560 1 36.53 0.51   - - 
6. กิจการร่วมคา้เอดบับลิวดี (AWD) 2562 2565 2 928.90  - - 2.67 
ท่ีมา: บริษทั 

  งานด้านอนุรักษ์พลงังาน  

 ตั้งแต่ปี  2546 บริษทัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน โดยล่าสุดบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการประหยดัพลงังานของรัฐบาล โดยท าหนา้ท่ีศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ 
ในการประหยดัพลงังานใหแ้ก่หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

 ธุรกจิงานขาย 

 งานผลติและจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ 

 บริษทัไดเ้ปิดโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กในปี  2537 ท่ี อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี โดยมีวตัถุประสงค์
เร่ิมแรกเพ่ือผลิต Hardware ใชใ้นระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และต่อมาไดผ้ลิตเสาโครงเหล็กเพ่ือใชใ้นงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไดแ้ก่ ระบบ
สายส่ง ระบบจ าหน่าย และสถานีไฟฟ้ายอ่ย ซ่ึงมีงานบางส่วนท่ีตอ้งใชเ้สาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ โดยวศิวกรจะเป็นผูอ้อกแบบ 
ควบคุมการผลิต และสุ่มตรวจสอบช้ินงาน และต่อมาในปี  2544 เม่ือบริษทัไดข้ยายงานดา้นเสาโทรคมนาคม โรงงานไดเ้พ่ิม
สายการผลิตเสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุส่ือสาร ซ่ึงใช้หลักพ้ืนฐานการผลิตท่ีคล้ายคลึงกับเสาโครงเหล็กท่ีใช้ในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิศวกรในฝ่ายออกแบบจะเป็นผูอ้อกแบบ ค านวณตามหลกักลศาสตร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติ ขนาด และ
รูปแบบของงานเสาโทรคมนาคม และเสาวทิยส่ืุอสารตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือโครงการนั้น ๆ  ในปี  2546 บริษทัได้
ขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มเสาโครงเหลก็ไปสู่กลุ่มลูกคา้โฆษณากลางแจง้ (Bill Board) โดยรับท าป้ายโฆษณาท่ีใชเ้สาโครงเหลก็ขนาด
ใหญ่  นอกจากน้ีในปี  2550 บริษัทได้เร่ิมผลิตเสาโครงเหล็กส าหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 เควี  จ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาค  เป็นการขยายตลาดการผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กอีกช่องทางหน่ึง  ทั้ งน้ี ณ ปัจจุบนั  บริษทัสามารถให้บริการเสา
โครงเหลก็ครอบคลุมประเภทต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 เสาโทรคมนาคม มี 2 ประเภท คือ 

- Self Support Tower เป็นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดบัความสูง 35-100 เมตร ซ่ึงเหมาะกบัพ้ืนท่ี
ติดตั้งเสาโทรคมนาคมท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั 

- Guyed Mast Tower เป็นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดับความสูง 16-80 เมตร ท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ี
ติดตั้งเสาโทรคมนาคมท่ีมีบริเวณกวา้ง เน่ืองจากตอ้งใชล้วดเหลก็ตีเกลียวยดึเสา Guyed  อีกทอดหน่ึง  งานในส่วนน้ีจะมีทั้งส่วน
ท่ีใชใ้นงานโครงการ และลูกคา้สั่งซ้ือเฉพาะเสาโทรคมนาคมกบัทางบริษทั ลูกคา้ท่ีส าคญัของงานในส่วนน้ีไดแ้ก่ SIEMENS 
MOTOROLA  UCOM  (ใช้เครือข่ายของ DTAC)  บจก. หัวเหว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย True Move บมจ. กสท.โทรคมนาคม  
บมจ.ทีโอที  บจก. อลัคาเทล เป็นตน้  

 เสาโครงเหลก็ส าหรับงานระบบจ าหน่าย ระบบสายส่งไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้ายอ่ย ทั้งน้ี ช้ินงานในส่วน
น้ีจะมีการออกแบบตามความตอ้งการของแต่ละโครงการ (Made-to-Order) 

 เสาโครงเหล็กส าหรับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ท่ีมีความสูงตั้งแต่ 10-30 เมตร เป็นงานท่ีตอ้งใช้ความ
ช านาญในการออกแบบและผลิตโครงสร้างเหลก็ ซ่ึงลูกคา้ในส่วนน้ีไดแ้ก่ บมจ. มาสเตอร์ แอด และบริษทัโฆษณาต่าง ๆ  

 บริษัทมีก าลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันต่อปี และบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับส่วนต่อขยายของโรงงานในส่วนของบ่อชุบสังกะสี  โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  
2557 บริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน  119.90 ลา้นบาท  ก าหนดวนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 31 มกราคม  2559 

 ทั้งน้ี บริษทัไดโ้อนธุรกิจงานขายไปยงับริษทัย่อย คือ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ ากดั  ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  
2556  โดย บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เป็นผูจ้  าหน่าย เสาโครงเหล็กส าหรับสายส่งแรงสูงระดบั
แรงดนั 500 เคว ีใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน  2560 
 



   
 
 

                         บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)                                            แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 31 

ตวัอยา่งลูกคา้ในอดีตท่ีส าคญัของบริษทัในช่วง 3  ปีท่ีผา่นมา (2560- 2562) ดงัต่อไปน้ี            
 หน่วย : ลา้นบาท 

งานผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ รายได ้
รายช่ือ ปีท่ีไดรั้บ

งาน 
ปีท่ีงาน
ส้ินสุด 

มูลค่ารวม 2560 2561 2562 

1. บจก.บีบี เทคโนโลย ี 2559 2562 168.60 167.23 1.36 0.01 
2. บริษทั ศรีชลธร จ ากดั 2559 2562 154.51 68.68 80.63 5.20 
3. บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 2559 2562 139.21 44.25 92.43 2.53 
4. บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั(มหาชน) 2559 2562 101.00 49.33 51.49 0.18 
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2559 2562 54.24 20.16 34.08 - 
6. บริษทั สยามสตีลทาวเวอร์ จ ากดั 2562 2562 41.36 - - 41.36 
ท่ีมา: บริษทั 

 การจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 บริษทัด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับระบบจ าหน่าย ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้ายอ่ย รวมถึง
หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั และอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ้ดัหา และจ าหน่ายอุปกรณ์ยดึจบัหวัเสาซ่ึงบริษทั
เป็นผูผ้ลิต ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในโครงการต่าง ๆ ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการจดั
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกบัการจ าหน่ายเสาโครงเหลก็ของบริษทัเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้  

 
 ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน 
 โครงการพลังงานลม บริษัทได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม  2556 ให้บริษทัเขา้ลงทุนใน บริษทั วินด ์เอ็นเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าดา้น
พลงังานลม ซ่ึงบริษทัดงักล่าวมีโครงการท่ีผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ทั้งส้ิน 8 โครงการ ก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 690  
เมกกะวตัต ์ 
 บริษทัคาดวา่นอกจากจะไดรั้บประโยชน์ในรูปเงินปันผลจากการลงทุนแลว้ บริษทัยงัมีโอกาสท่ีจะขาย   เงิน
ลงทุนดงักล่าวในอนาคต  
 โครงการพลงังานแสงอาทติย์บนพืน้ดนิ  ในปี  2556- 2557 บริษทัไดล้งทุนร่วมกบับริษทั  อุดรธานีโซล่า พาว
เวอร์ จ ากดั  บริษทั แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จ ากดั  บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์  (Solar Farm) ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต์ มีสถานท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ี 
จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย      บริษทัเขา้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.75 ในแต่ละบริษทัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 11/2556     เม่ือวนัท่ี  6 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงแต่ละบริษทัไดเ้ร่ิมผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม  2557  เป็นตน้มา 
 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองของบริษทัควบคุมร่วมกนั 5 บริษทั 
ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ ากัด  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จ ากัด   
บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จ ากดั   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จ ากดั  และบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จ ากดั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุน
ตามมติของคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2556  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2556  มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) จ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัแต่ละแห่งมี
ก าลังการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกกะวตัต์  0.145 เมกกะวตัต์  0.269 เมกกะวตัต์   0.269  เมกกะวตัต์  และ 0.269  เมกกะวตัต ์ 
ตามล าดบั ทั้งน้ีแต่ละบริษทัไดเ้ร่ิมผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือน เมษายน  2558  เป็นตน้มา 
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 โครงการสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน (DDL)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี 3/2557 วนัท่ี 3 
เมษายน  2557 ได้อนุมัติให้บริษัทเขา้ศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน ้ าประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีสถานการณ์การเมืองท่ีมัน่คง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 19 มิถุนายน  2557 ได้อนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั เด็มโก้ เดอลาว จ ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 90 และนกัธุรกิจลาวถือหุน้ร้อยละ 10 
ในระหว่างปี  2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน 
จ านวน 19.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามท่ีระบุไวใ้นทะเบียนสัมปทาน ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน  2558 ทั้ งน้ี บริษทั เด็มโก ้เดอลาว 
จ ากดั ไดเ้รียกช าระทุนคร้ังแรกในอตัราร้อยละ 20 โดยบริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดช้ าระค่าหุน้ใหก้บับริษทั เด็มโก ้เดอลาว 
จ ากดั ระหวา่งปี 2558-2562 จ านวน 401.68 ลา้นบาท  โดยในปี 2562 บริษทัถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  
 
 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai) เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม  2557 คณะกรรมการบริหารได้มีมติ
อนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุน ร้อยละ 25 ในบริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ ากดั วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมกบั   บริษทั ซีไอเอ็น อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ผูถื้อหุน้ร้อยละ 75 พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2557 บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
มีทุนจดทะเบียน 1.0 ลา้นบาท ช าระแลว้ ร้อยละ 100 ในระหว่างปี  2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 5 ลา้นบาท 
จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน  6 ลา้นบาท และเรียกเก็บเงินค่าหุน้ท่ีออกใหม่น้ีเตม็มูลค่าหุน้ 
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การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 กลยุทธ์การแข่งขัน 

 บริษัทก าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและนโยบายการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความสามารถในการรักษาสัดส่วน
การตลาด อีกทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว โดยมีกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั ดงัน้ี 

1.  ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้  าหน่ายสินคา้ (Supplier) 

 จากการสั่งซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก และต่อเน่ือง ประกอบกบั ความน่าเช่ือถือของบริษทั จากการช าระเงิน
ตรงตามก าหนดเวลาเสมอ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่จึงเสนอราคาท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้ห้แก่บริษทั เพ่ือใชส้ าหรับในการเขา้
ประมูลงานต่าง ๆ 

2. การส่งมอบงานคุณภาพ และงานเสร็จตรงตามเวลา 

 นโยบายหลกัในการด าเนินงานของบริษทัคือการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดส าหรับลูกค้า 
และท างานให้แลว้เสร็จเพ่ือส่งมอบแก่ลูกคา้ไดต้ามก าหนดการ  รวมถึงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ี 
เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจและกลบัมาใชบ้ริการของบริษทั หรือแนะน าบริษทัต่อไปยงัลูกคา้รายอ่ืน  

3. การร่วมงานกบัพนัธมิตรทางการคา้ 

 การร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการแข่งขนักบับริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ บริษทัจึงไดร่้วมกบับริษทัพนัธมิตรในการเขา้ประมูลงานขนาดใหญ่ ทั้งน้ี เพ่ือจะไดรั้บการถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงระบบการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงท าให้บริษัทมีศักยภาพและ
ประสบการณ์เพียงพอในการเขา้ประมูลโครงการขนาดใหญ่ 
 ทั้งน้ีการร่วมมือกบัพนัธมิตรในปัจจุบนัไดข้ยายขอบเขตไปสู่การร่วมพฒันาโครงการประเภทต่าง ๆ   ซ่ึงจะท า
ใหบ้ริษทั สามารถขยายช่องทางการตลาด ตวัอยา่งเช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 
    
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจ าหน่าย และช่องทางการจ าหน่าย  

 ส าหรับธุรกิจการให้บริการของบริษทัสามารถแบ่งลกัษณะลูกคา้ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) ลูกคา้ภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระทั้ง IPP และ SPP นิคมอุตสาหกรรม และผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 2) ลูกคา้
ภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการและองคก์รรัฐวสิาหกิจ โดยมีสดัส่วนมูลค่าการใหบ้ริการส าหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ภาคเอกชน  2,116.19  63.21  1,582.72  47.12  730.90  27.43 

ภาครัฐ  1,231.80  36.79  1,775.90  52.88  1,933.37  72.57 

รวม  3,347.99  100.00  3,358.62  100.00  2,664.27  100.00 
         ท่ีมา: บริษทั  
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 บริษทัมีนโยบายในการบริหารรายไดง้านบริการให้มาจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อลด
ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงกลุ่มลูกคา้และเพ่ือรักษาระดบัอตัราการเติบโตของรายไดง้านบริการของกิจการและระดบัอตัราก าไรท่ี
เหมาะสม โดย 
 ปี 2560 , 2561 และ 2562 รายไดง้านบริการของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 63.21, 47.12 และ 27.43 โดยสัดส่วนท่ีลด
เกิดจากการลดลงของงานก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน และ บริษัทรับรู้รายได้จากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนตาม
งบประมาณการลงทุนในระบบสายส่งแรงสูงและระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 
 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รับงานตรง  2,618.68  78.22  2,366.00  70.45  2,165.96  81.30 

รับเหมาช่วง  729.31  21.78  992.62  29.55  498.31  18.70 

รวม  3,347.99  100.00  3,358.62  100.00  2,664.27  100.00 
        ท่ีมา: บริษทั 
 
 ในส่วนประเภทของการรับงานของบริษทั มีทั้งการเป็นผูรั้บเหมาโดยตรงจากผูว้า่จา้งและผ่านการรับเหมาช่วงปี 
2562 บริษทัมีสัดส่วนการรับงานแบบรับเหมาช่วงประมาณร้อยละ 18.70 โดยส่วนใหญ่เป็นงานวางระบบเครือข่ายเคเบ้ิลใยแกว้
ร่วมกบัการวางท่อก๊าซขนาดใหญ่ รวมถึงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใหก้บัผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประมูลและไดรั้บงาน เป็นดงัน้ี  

 ส าหรับปี 2560  บริษัทได้เข้าร่วมการประมูล   203 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 24,820.19 ล้านบาท โดยใน
จ านวนน้ีบริษทัชนะการประมูลทั้งส้ิน 68 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 3,556.35 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.33 ของ
มูลค่ารวมของงานทั้งหมดท่ียืน่ประมูล   
 ส าหรับปี 2561  บริษัทได้เข้าร่วมการประมูล  145 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,557.37 ลา้นบาท โดยใน
จ านวนน้ีบริษทั ชนะการประมูลทั้งส้ิน 53 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 1,875.86 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 16.23 ของ
มูลค่ารวมของงานทั้งหมดท่ียืน่ประมูล   

    ส าหรับปี 2562  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประมูล 112 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 13,709.68 ลา้นบาท โดยในจ านวนน้ี
บริษทั ชนะการประมูลทั้งส้ิน 61 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 2,543.64 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 18.55 ของมูลค่ารวม
ของงานทั้งหมดท่ียืน่ประมูล   
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เศรษฐกจิไทยในปี 2562 
       เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 1.6 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้  ตามความล่าชา้ในการฟ้ืนตวั 
ของเศรษฐกิจโลก ความล่าชา้ของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภยัแลง้ และปัจจยัชัว่คราวในการผลิตภาคอตุสาหกรรม  ดา้น
การใชจ่้าย การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑดี์ การลงทุนภาคเอกชนปรับตวัดีข้ึน ในขณะท่ีการใชจ่้ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และ
การส่งออกสินคา้ปรับตวัลดลง ดา้นการผลิต การผลิตสาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้
ขยายตวัเร่งข้ึน  ส่วนการผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อม ขยายตวัตอ่เน่ือง ในขณะท่ีการผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ ปรับตวัลดลง เม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแลว้ 
       รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.4 เทียบกบัร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกสินคา้ลดลง
ร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ีย   
ร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP 
 แนวโน้มเศรษฐกจิไทย 2563 
 แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 ตามขอ้จ ากดัจากการ
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ปัญหาภยัแลง้ และความล่าชา้ของงบประมาณ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก  

(1) การปรับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ ๆ ของเศรษฐกิจและการคา้โลกตามการลดลงของแรงกดดนัจากมาตรการกีดกนัการคา้
และความเส่ียงจากการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรแบบไร้ขอ้ตกลง 

(2) การขยายตวัในเกณฑท่ี์น่าพอใจของการใชจ่้ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ 
(3) แรงขบัเคล่ือนจากมาตรการภาครัฐ 
(4) ฐานการขยายตวัท่ีต ่าในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562  
ทั้งน้ี คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 

3.5 และร้อยละ 3.6 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ 
GDP 
                      

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2563 ภาครัฐควรใหค้วามส าคญักบั  
(1) การประสานนโยบายการเงินการคลงั เพ่ือประคองเศรษฐกิจในคร่ึงปีแรก และสนบัสนุนการฟ้ืนตวัและการ

ขยายตวัในคร่ึงปีหลงั 
(2)  การฟ้ืนฟภูาคการท่องเท่ียวใหส้ามารถกลบัมาขยายตวัในคร่ึงปีหลงั โดยมีจ านวนและรายไดน้กัท่องเท่ียว

ต่างชาติทั้งปีไม่ต ่ากวา่ 37 ลา้นคน และ 1.73 ลา้นลา้นบาท ตามล าดบั โดยใหค้วามส าคญักบัประเดน็ ดงัน้ี 
(2.1) การยกเวน้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

ในช่วงการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 
(2.2) การรณรงคใ์หน้กัท่องเท่ียวไทยหนัมาท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน  
(2.3) การจดักิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
(2.4) การพิจารณาวนัหยดุ เพ่ิมเติมในช่วงคร่ึงปีแรก โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ  
(2.5) การติดตามขบัเคล่ือน มาตรการสนบัสนุนการท่องเท่ียว 

 (3) การขบัเคล่ือนการส่งออกใหส้ามารถกลบัมาขยายตวัไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 2.0 (ไม่รวมทองค า) โดยให้
ความส าคญักบั  

       (3.1) การขบัเคล่ือนแผนการส่งออกปี 2563   
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(3.2) การส่งออกสินคา้ท่ีไดรั้บประโยชน์จากการเบ่ียงเบนทางการคา้และสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 

(3.3) การใหค้วามช่วยเหลือผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นห่วงโซ่การผลิต และการคา้ไทย-จีน  
(3.4) การเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ๆ  

(4) การรักษาแรงขบัเคล่ือนการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐ โดยการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเพ่ือใหส้ามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณเหล่ือมปี และงบลงทุนรัฐวสิาหกิจไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 91.2  ร้อยละ 70.0 และร้อยละ 75.0 ตามล าดบั  

         (5) การสร้างความเช่ือมัน่และสนบัสนุน การขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชน โดย  
               (5.1) การติดตามและขบัเคล่ือนมาตรการเพื่อสนบัสนุนการลงทุน  

(5.2) การขบัเคล่ือนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ  
(5.3) การเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือทางการคา้ท่ีส าคญั ๆ  
(5.4) การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการต่างชาติ 

(6) การดูแลผูมี้รายไดน้อ้ย ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ การลดลงของจ านวนนกัท่องเท่ียว และการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจ โดยใหค้วามส าคญั กบั  

     (6.1) กลุ่มเกษตรกรท่ีท างานในภาคบริการในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเก่ียว   
              (6.2) กลุ่มพนกังานในสาขาการท่องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง  
              (6.3) กลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs   
              (6.4) การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินชดเชย และการฟ้ืนฟเูกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้  
              (6.5) การบริหารจดัการน ้ า 

 
ผลกระทบและปัจจยัต่อการเตบิโตเศรษฐกจิไทยปี 2563 
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2563 ประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียง 3 ปัจจยั ทั้งจากต่างชาติชะลอการ
ลงทุน การใชง้บประมาณมีความล่าชา้ ซ่ึงมีผลใหก้ารเบิกจ่ายลดลง การลงทุนภาครัฐอาจติดลบ อีกทั้งเร่ืองการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ในจีนและทัว่โลก และมีผูติ้ดเช้ือหลายประเทศรวมทั้งไทย มีผลกระทบใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวมีโอกาสติดลบยาว
ในช่วงคร่ึงปีแรก 
 
ท่ีมา :  ส านกัเศรษฐกิจการคลงั, ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ศูนยว์จิยัธนาคารกสิกรไทย 

ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 
กระทรวงพลงังานไดร่้วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จดัท าแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใช ้เพ่ือรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงกรอบระยะเวลาของแผนฉบบัดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 
2561- 2580) ซ่ึงแผนฉบบัดงักล่าวไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยแผน
ฉบบัดงักล่าวมีจุดเด่นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มีความมัน่คงรายพ้ืนท่ี สร้างสมดุล ระบบไฟฟ้า

ตามรายภูมิภาค  

(2) มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพ่ือความมัน่คงในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุวกิฤตดา้นพลงังาน 

รวมถึงมีการเพ่ิมความยดืหยุน่ของระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility)  
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(3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าตน้ทุนต ่า เพ่ือลดภาระผูใ้ชไ้ฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคตอ่การพฒันา เศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศในระยะยาว  

(4) เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพการ

ผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ การผลิตไฟฟ้าสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง  

(5) ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(6) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งดา้น

การผลิตไฟฟ้าและดา้นการใชไ้ฟฟ้า  

(7) พฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart grid) รองรับแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของผูใ้ช ้ไฟฟ้าแบบ 

Prosumer 

   
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย  2561 – 2580  (PDP2018)   
 ตามท่ีกระทรวงพลังงานได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2561 - 2580 (Power 
Development Plan: PDP2018) พร้อมทั้งจดัท าแผนอนุรักษ์พลงังาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และจดัท า
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้สอดคล้องกัน 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) จึงไดก้ าหนดกรอบการจดัท าแผนดงักล่าว โดยยดึหลกั  
 

              1. ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน (Security) เพ่ือใหมี้ความมัน่คงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ีและตอบสนองปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ือรองรับ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพ่ือความมัน่คงในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือ รองรับกรณีเกิดเหตุวกิฤตดา้นพลงังาน  

             2. ดา้นเศรษฐกิจ (Economy) ตอ้งค านึงถึงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ท่ีมีตน้ทุนต ่า 
เพ่ือลดภาระผูใ้ชไ้ฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในระยะยาว รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมของระบบไฟฟ้าเพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศ การผลิตไฟฟ้าสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง  

               3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Ecology) ตอ้งลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยการสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้า จากพลงังาน
ทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งดา้นการผลิตไฟฟ้าและดา้นการ ใชไ้ฟฟ้า โดยพฒันาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart grid) ในการจดัท าแผน PDP2018 ตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซ่ึงจดัท าและประมาณการโดยส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ท่ีไดค้าดการณ์วา่จะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระยะยาวท่ีร้อยละ 3.80 ต่อปี 
 
 ในการจดัท าแผน PDP 2018 จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดย สศช. ไดค้าดการณ์
วา่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวท่ีร้อยละ 3.80 ต่อปี  และจะตอ้งการบูรณาการกบัแผนพลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคาดวา่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน จะท าให้อตัราการใชไ้ฟฟ้าลดลง นอกจากนั้น ยงัมีแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก เน้นการพฒันาพลงังานทดแทนให้เต็มตามศกัยภาพในแต่ละพ้ืนท่ี โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลงังานทดแทนอ่ืนๆ เช่น ลม แสงอาทิตย ์พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริมพลงังานทดแทนเป็นรายพ้ืนท่ี ตลอดจนพฒันาระบบ Smart Grid เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
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ปัจจยัประกอบการจดัท าแผน PDP 2018 
ก าลงัการผลติไฟฟ้า 
ก าลงัผลิตไฟฟ้า ณ ส้ินเดือน ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 46,090 เมกกะวตัต ์แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า  ดงัน้ี 

- พลงังานความร้อนร่วม    20,398  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 44.3 

- พลงังานความร้อน      8,567  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 18.6 

- โคเจนเนอเรชัน่      5,816  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 12.6 

- พลงังานหมุนเวยีน    10,949  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 23.8 

- เคร่ืองยนตดี์เชล           60  เมกกะวตัต ์ร้อยละ   0.1 

- สายส่งเช่ือมโยงไทย-มาเลเซีย        300  เมกกะวตัต ์ร้อยละ   0.6 

รวม      46,090  เมกกะวตัต์ 
 

ก าลงัการผลติแบ่งตามผู้ผลติไฟฟ้า 
- กฟผ.     16,071  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 34.9 

- เอกชนรายใหญ่ (IPP)    14,949  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 32.4 

- เอกชนรายเลก็ (SPP)      7,536  เมกกะวตัต ์ร้อยละ 16.4 

- เอกชนรายเลก็มาก (VSPP)     3,656  เมกกะวตัต ์ร้อยละ   7.9 

- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ      3,878  เมกกะวตัต ์ร้อยละ   8.4 

รวม      46,090  เมกกะวตัต์ 
GDP และประชากร 
 แนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2560 - 2580 มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.80 ต่อปี   อตัราการเพ่ิมของ
ประชากรเฉล่ียร้อยละ -0.02 ต่อปี โดยคาดการณ์ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีใชใ้นการจดัท าแผน PDP2018 ในช่วงปี 2561 - 2580 
พบวา่ ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) ของระบบ 3 การไฟฟ้า และพลงัไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ  (Peak) ในปี 2580 มี
ค่าประมาณ 367,458 ลา้นหน่วย และ 53,997 เมกกะวตัต ์ตามล าดบั 
 

 
 

กพช.ไดใ้ชข้อ้มูลขา้งตน้ในการจดัท า แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 (PDP2018) 
จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้า ของระบบ 3 การไฟฟ้าในปลายปี 2580 รวมสุทธิ 77,211 เมกกะวตัต ์โดยประกอบดว้ยก าลงัผลิตไฟฟ้าใน
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ปัจจุบนั ณ ส้ินปี พ.ศ. 2560 เท่ากบั 46,090 เมกกะวตัต ์โดยเป็นก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกกะวตัต ์และมีการ
ปลดก าลงัผลิตโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายใุนช่วงปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 จ านวน 25,310 เมกกะวตัต ์
สรุปเป้าหมายก าลงัผลติไฟฟ้า 
ก าลงัผลติไฟฟ้า ในช่วงปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580 

- ก าลงัผลิตไฟฟ้า ณ ธนัวาคม  พ.ศ. 2560  46,090  เมกกะวตัต ์
- ก าลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 –  พ.ศ. 2580  56,431  เมกกะวตัต ์
- ก าลงัผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580  -25,310  เมกกะวตัต ์
- รวมก าลงัผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน ณ ส้ินปี พ.ศ. 2580 77,211  เมกกะวตัต ์

  
ก าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 เท่ากบั 56,431 เมกกะวตัต์  แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า  ดงันี ้
 

- โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน  20,766 เมกกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบสูบกลบั  500  เมกกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่  2,112    เมกกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  13,156  เมกกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต ์ 1,740  เมกกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  5,857 เมกกะวตัต ์

- โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส  8,300  เมกกะวตัต ์

- ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ  4,000  เมกกะวตัต ์

 รวม    56,431  เมกกะวตัต์ 
 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 (AEDP 2018) 

 ส าหรับการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก กพช.  ไดมี้มติให้ปรับแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580  โดยเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ทุกประเภท ตาม
วตัถุประสงคท่ี์จะลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศ  ส่งเสริมให้มีการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชุมชน และ สนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ    โดยมีกรอบนโยบายหลกัดงัน้ี  

(1)  ส่งเสริมพลงังานจากขยะ และตามดว้ยพลงังานชีวภาพ ไดแ้ก่ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นอนัดบัแรก  
(2)  ก าหนดเป้าหมายการพฒันาพลงังานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค หรือการ Zoning ให้สอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีน  
(3)  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยแ์ละลม เม่ือตน้ทุนการผลิตสามารถแข่งขนัไดก้บัการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ธรรมชาติเหลวหรือ LNG ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าท่ีเกิดการสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็ง และการลดการ
น าเขา้พลงังานจากฟอสซิล และ  
          (4)  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนดว้ยวธีิการแข่งขนัดา้นราคา (Competitive Bidding) 

สรุปแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 (AEDP 2018)  

(1) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเอมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาสงัคมส่วนรวม 



   
 
 

                         บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)                                            แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 40 

ไดแ้ก่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐเพ่ือแก ้ปัญหาขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการ

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพในพ้ืนท่ีพิเศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย มีเป้าหมายรวม 520 เมกกะวตัต ์

ประกอบดว้ย 
- โรงไฟฟ้าขยะ       400  เมกกะวตัต ์ 
- โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 120  เมกกะวตัต ์

(2) เป้าหมายการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า  (โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหม่และมาตรการอนุรักษ์
พลงังาน ) 

 
 
แผนพฒันาระบบส่งไฟฟ้า 
 ในการสนบัสนุนใหแ้ผน PDP และ AEDP บรรลุเป้าหมายสามารถผลิตและจดัส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดจ้ดัท าโครงการและแผนงานพฒันาระบบส่งไฟฟ้าท่ีจะด าเนินการในช่วงเวลาตามแผน 
PDP2015 ประกอบดว้ยโครงการต่างๆดงัน้ี  

- โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 9 โครงการ 
- โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า จ านวน 7 โครงการ 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้าน จ านวน 5 โครงการ 
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า จ านวน 9 โครงการ (เพ่ือรองรับการซ้ือไฟฟ้าจาก 
          IPP, SPP และ ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ) 
- โครงการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหวา่งประเทศแบบระบบต่อระบบ  (Grid to Grid) 
- โครงการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด  (Smart Grid) 

 โดยการพฒันาระบบส่งทั้งหมดน้ีเป็นโครงการและแผนงานท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดรั้บ
อนุมติัและอยูร่ะหวา่งก่อสร้างจ านวน 17 โครงการ และเป็นโครงการแผนงานท่ี กฟผ.มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมติัอีกจ านวน 11 
โครงการ 
 
 นอกเหนือจากการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถรองรับการปรับปรุงระบบตามแผน PDP และ AEDP แลว้ การ
เสริมความมัน่คงของระบบใหมี้ความเสถียรในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ไดก้ าหนดแผนเพ่ิมความมัน่คงระบบไฟฟ้าโดยพฒันาระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสและมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดไฟฟ้าดบัเป็นบริเวณกวา้ง  รวมถึงพฒันาระบบส่งไฟฟ้าให้สอดคลอ้งกบั
ประมาณการความตอ้งการ ไฟฟ้าซ่ึงไดมี้การจดัหาใหม่ใหส้อดรับกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดงัน้ี 

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ ความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน เฉล่ียร้อยละ 3.3 โดยมีความจ าเป็นตอ้งพฒันา
โรงไฟฟ้าเพ่ิม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเคร่ืองท่ี 8 - 9 ก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 600 เมกกะวตัต ์โดย ณ ส้ินปี 2580 ภาคเหนือ
จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งส้ิน 9,514 เมกกะวตัต ์

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.7 โดยมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาโรงไฟฟ้าเพ่ิม ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าล าตะคองแบบสูบกลบั เคร่ืองท่ี 3 - 4 ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า
สุทธิ 500 เมกกะวตัต ์โครงการโรงไฟฟ้าน ้ าพองทดแทน ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 650 เมกกะวตัต ์โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 
ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,400 เมกกะวตัต ์และการรับซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ ก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 3,500 เมกกะวตัต ์โดย 
ณ ส้ินปี พ.ศ. 2580 จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งส้ิน 16,700 เมกกะวตัต ์

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคกลางตอนบน ความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.8 โดยมีความจ าเป็นตอ้ง
พฒันาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความมัน่คงระบบ ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีในช่วงปี  2568 - 2580 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด
ก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,400 เมกกะวตัต ์โดย ณ ส้ินปี 2580 จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งส้ิน 9,134 เมกกะวตัต ์

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวนัตก ความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.4 โดยมีความจ าเป็นตอ้งพฒันา
โรงไฟฟ้าเพ่ิม ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 700 เมกกะวตัต ์และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด
ก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 700 เมกกะวตัต ์โดย ณ ส้ินปี  2580 จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งส้ิน 7,041 เมกกะวตัต ์

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ประมาณร้อยละ 3.3 ต่อปี โดยมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาโรงไฟฟ้าเพ่ิม ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,400 เมกกะวตัต ์และ
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 1,700 เมกกะวตัต ์โดย ณ ส้ินปี  2580 ภาคใตจ้ะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม
ทั้งส้ิน 8,638 เมกกะวตัต ์

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1.9 ต่อปี และเป็น
ศูนยก์ลางการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย (Load Center) โดยมี ความจ าเป็นตอ้งพฒันาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้า
พระนครใตส่้วนเพ่ิม ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิ 2,100 เมกกะวตัต ์โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือส่วนเพ่ิม ขนาดก าลงัผลิต
ไฟฟ้าสุทธิ 1,400 เมกกะวตัต ์และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาดก าลงัผลิตไฟฟ้า สุทธิ 700 เมกกะวตัต ์โดย ณ ส้ินปี 2580  เขต
นครหลวงจะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งส้ิน 11,478 เมกกะวตัต ์
 
ท่ีมา: แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 (PDP2018), กระทรวงพลงังาน 
 
เป้าหมายการด าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
                  การจดัท าแผน PDP2018  ท าใหเ้ห็นการเติบโตของการใชไ้ฟฟ้า ตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ   อยา่งไรก็ตาม
กระทรวงพลงังานไดร่้วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จดัท าแผนบริหารก าลงัผลิตไฟฟ้าโดยมีเป้าหมาย ดงัน้ี 
1. แผนการเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าในอนาคต ( แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ) 

การปรับก าลงัการผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือใหเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้าและทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายใุนช่วง พ.ศ. 2561 – 2580 
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หน่วย: เมกะวตัต ์
ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลงัการผลิต (ปี)  

เปล่ียนแปลง 
% 

เปล่ียนแปลง 2560 2580 
พลงังานความร้อนร่วม 20,398 13,156 -7,242 -36% 

พลงังานความร้อน 8,567  -8,567 -100% 
พลงังานหมุนเวยีน 5,816 20,766 +14,950 +257% 
โคเจนเนอเรชัน่ 10,949 2,112 -8,837 -81% 
เคร่ืองยนตดี์เชล 60  -60 -100% 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบสูบกลบั  500 +500  
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต ์  1,740 +1,740  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  5,857 +5,857  
โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส  8,300 +8,300  
ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 300 4,000 +3,700 +1,233% 
รวม 46,090 56,431 +10,341 +22% 
 

1. แผนการเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน 

จากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน จึงท าใหมี้การเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีน สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงของ COP21 ประกอบดว้ย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
แสงอาทิตยทุ่์นลอยน ้ าร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า และพลงังานหมุนเวยีนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายในการรับซ้ือไฟฟ้า เพ่ือรักษาระดบั
ราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ใหสู้งข้ึน รวมถึงมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในอนาคตท่ีจะมีความเช่ือถือและมีตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้

3. แผนการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

แผนการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 ซ่ึงการพฒันาระบบน้ีจะท าใหมี้ความ
มัน่คงในระบบไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และรองรับโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนไดม้ากข้ึน รวมทั้งสามารถลด
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้โดยแผนพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะถูกน ามาใช ้เพ่ือใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าหมุนเวยีนและใชท้ดแทนกนั ซ่ึงจะช่วยรองรับพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงตามความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ี 

4. แผนการพฒันาระบบส่งไฟฟ้า 

การพฒันาระบบส่งไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน และทดแทน
สายไฟฟ้าเก่าท่ีเส่ือมสภาพ ซ่ึงจะท าใหก้ารจ่ายไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั 
เช่น การขยายและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือรองรับการเปล่ียนแรงดนัใน การจ่ายไฟฟ้า และ ขยาย/ปรับปรุงระบบส่ง
ไฟฟ้า เป็นตน้ 
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บทสรุปของฝ่ายบริหาร   

 ปี 2562 เป็นปีท่ีบริษทัมีรายไดล้ดลงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของเอกชน ส่งผลใหผ้ล
ประกอบการปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วม 2,937.98 ลา้นบาทลดลงร้อยละ 29.23 จากรายไดร้วมในปี 2561 จ านวน 4,151.37 ลา้น
บาท  มีผลก าไรสุทธิจ านวน 34.96 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 76.47 เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิรวมในปี 2561  จ านวน 148.60 
ลา้นบาท โดยการลดลงของของก าไรสุทธิเป็นผลมาจากการการลดลงของรายไดแ้ละการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
ฐานกงัหนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และ หว้ยบง 3 (รายละเอียดอธิบายใน ส่วนท่ี 3 ค  าอธิบายและวเิคราะห์
การเงิน )  
 
 ส าหรับปี 2563 เป็นปีท่ีมีความทา้ทาย จากปัจจยัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวม อยา่งไรก็ตาม  จากการปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP2018 ท่ีเห็นไดว้า่รัฐบาลไดใ้ห้
ความส าคญักบัการจดัการดา้นพลงังาน โดยในส่วนของระบบไฟฟ้าไดว้างแผนการจดัหาไฟฟ้าใหมี้การกระจายชนิดของ
เช้ือเพลิงเพ่ือลดความเส่ียงดา้นการจดัหา  ลดความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน และพลงังานทางเลือก บริษทัเห็นวา่ยงัก่อใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษทัในดา้น ไดแ้ก่ 

1. การเพ่ิมปริมาณงานรับเหมา ( EPC )  และช่องทางการลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ตาม

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า PDP 

2. การเพ่ิมการรับงานงานระบบส่งไฟฟ้า โครงข่ายระบบไฟฟ้าและสายส่งท่ียงัคงมีการเติบโตตามการพฒันาดา้นไฟฟ้า 

ในพ้ืนท่ีศกัยภาพ เช่น เมืองอจัฉริยะ (Smart City) เขตพฒันาเศรษฐกิจ พิเศษ (Special Economic Zone) และพ้ืนท่ี

ห่างไกล (Remote Area) 

3. การเพ่ิมช่องทางธุรกิจพฒันาระบบบริหารจดัการและควบคุม ก าลงัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ใหก้ารใชไ้ฟฟ้ามี 

4. การพฒันาระบบกกัเก็บพลงังาน และ การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

  

3.  ปัจจยัความเส่ียง        
 บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management : CRM ) โดยได้พัฒนาแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ อยา่งต่อเน่ืองใหส้ามารถรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนเพ่ือลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงและลดผลกระทบกรณีท่ีเกิดความเส่ียง  สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผูถื้อหุ้นอยา่งย ัง่ยนืเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์องคก์รและการปรับโครงสร้างองคก์ร
ใหม่  
            บริษทัไดก้ าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัชั้น มีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบร่วมกนั มีกระบวนการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ และสอบทาน ความเส่ียงส าคญัในการด าเนินธุรกิจกบัการ
เติบโตตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรัปชัน่   เพ่ือให้
สามารถระบุปัจจยัเส่ียงทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ แผนรองรับและมาตรการป้องกนั เพ่ือลดผลกระทบ
จากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยครอบคลุมและเช่ือมโยงกิจกรรมส าคญัของทุกสายงาน ตามแผนการบริหารความเส่ียง โดยได้
มีการพิจารณาและรายงานผลการบริหารความเส่ียงส าคญัของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัในเครือ อย่างเป็นระบบ และมี
หน่วยงานรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ (Risk Management 
Committee : RMC) ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั เป็นกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร (CRM) ซ่ึง
ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร มีนโยบายท่ีมุ่งเนน้การช่วยก ากบัดูแล 
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สนับสนุน และพฒันาการบริหารความเส่ียงในองค์กรทุกระดบัอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ของ
องคก์รจนเกิดเป็นวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทัก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบ่งความเส่ียง เป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 
ก. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

                บริษทัตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานในแต่ละโครงการ เพ่ือใชใ้นขั้นตอนการประมูลงาน การเตรียมงาน 
รวมถึงขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือการด าเนินการในโครงการ ดงันั้นหากบริษทัไม่มีการบริหารจดัการสภาพคล่องท่ีดี อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานโครงการ หรือความสามารถในการรับงานใหม่และการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต บริษทัจึงไดม้อบหมาย
ให้คณะกรรมการลงทุนไดก้ าหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคล่อง  และนโยบายการกูย้ืมเงิน เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือน ามาก าหนดกรอบการลงทุนการบริหารสภาพคล่อง และการกูย้ืมเงินของบริษทั ให้
เป็นไปตามกรอบนโยบาย แผนด าเนินงาน ระเบียบวธีิปฏิบติั ขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. รวมถึงนโยบายบริหารความเส่ียง 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
 ในการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงานบางส่วนของเด็มโกน้ั้น ในบางคร้ังจ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์
จากต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าว บริษทัก าหนดนโยบายให้มีการซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward 
Contract) ไวท้ั้งจ านวน อยา่งไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหารมีความมัน่ใจในการคาดการณ์แนวโนม้อตัราแลกเปล่ียน บริษทั
อาจพิจารณาไม่ท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) แต่อาจใชเ้คร่ืองมือทางการเงินประเภทอ่ืน หรือ 
บริษทัอาจจะขอใหผู้ว้า่จา้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตใหใ้หก้บัผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์โดยตรง 

ข. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

  บริษทัตระหนักถึงความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและต่างประเทศ  
รวมถึงความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้ นและยาว โดย
บริษทัไดติ้ดตาม วิเคราะห์ ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกลชิ้ด
เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีจะมีต่อการด าเนินกลยุทธ์ของบริษทั    ซ่ึงนอกจากการก าหนดกระบวนการทบทวนความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอทั้งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการบริษทั แลว้บริษทัยงัจดัท าโครงการ Thinking Together ส าหรับผูบ้ริหารระดบักลาง  Leadership Brainstorming 
Workshop ในผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 ส าหรับการลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่ หรือในตลาดท่ีเปิดข้ึนใหม่ เช่นตลาดต่างประเทศ เป็นกล
ยุทธ์ในการสร้างความเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเส่ียงเกิดข้ึนกับองค์กร บริษัทจึงให้
ความส าคญักบักระบวนการวเิคราะห์ความเส่ียงในการลงทุนรวมถึงการก าหนดมาตรการรองรับหรือป้องกนัความเส่ียงควบคู่ไป
กบัการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและผลตอบแทนการลงทุน  โดยกระบวนการพิจารณา กลัน่กรอง ไดด้ าเนินการ
ผ่านคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีมีประสบการณ์ ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาการลงทุนในธุรกิจท่ีจะสร้างการเจริญเติบโตและมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทัภายใตค้วามเส่ียงท่ี
เหมาะสม  
 ในขณะท่ีการปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายกิจการท่ีบริษทัก าหนดเป็นกลยทุธ์ตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจ
ขององคก์ร  บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัมาตรการในการติดตามและวเิคราะห์นโยบายดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษทัก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัให้สอดคลอ้งกบั
กฏหมาย ระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี กระบวนการดงักล่าวบริษทัไดย้ึดถือปฏิบติัครอบคลุม การลงทุน และ/ 
หรือการขยายกิจการ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 
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  ค. ความเส่ียงด้านการตลาด 
              ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวกิฤตโดยทัว่ไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความตอ้งการบริโภคของผูบ้ริโภค
ทั้งในประเทศไทยและประเทศทัว่โลก ความเปล่ียนแปลงอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน และ
อาจส่งผลต่อเน่ืองถึง ธุรกิจออกแบบ จดัหา และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และเคร่ืองกล  ท่ีผา่นมา บริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือใน
การบริหาร  วเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัดา้นความสามารถในการแข่งขนั วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกเพ่ือประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษทัดว้ยความระมดัระวงั ก่อนก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม เช่น การขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานลม และพลงัแสงอาทิตย ์เป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดและการไดม้าซ่ึงกระแสเงินสดท่ีสม ่าเสมอ   บริษทัมี
นโยบายท่ีจะประเมินความผนัผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจยัพ้ืนฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

   ความผนัผวนของราคา และ ความตอ้งการพลังงาน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินคา้ซ่ึงเป็นตน้ทุน
ของบริษทั และส่งผลกระทบโดยออ้มกบัการลงทุนของภาคเอกชนท่ีจะมีการขยายธุรกิจซ่ึงเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากธุรกิจการ
ให้บริการของบริษทั  อยา่งไรก็ตามความผนัผวนของราคา และ ความตอ้งการพลงังาน เป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจากการควบคุมและ
ยากท่ีจะหลีกเล่ียงจากผลกระทบ  บริษทัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดงักล่าวดว้ยการก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
เช่นการควบคุมตน้ทุนงานด้วยการสั่งซ้ือสินคา้และก าหนดส่งสินคา้จากผูข้ายให้สอดคลอ้งกับสัญญาบริษทัรับจากผูว้่าจา้ง   
รณรงคก์ารประหยดัพลงังานจากการใชง้านในบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  ส าหรับผลกระทบทางออ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลด
การลงทุนของภาคเอกชน บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางของรายไดท่ี้หลากหลายทั้งจากงานบริการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า พลงังานทดแทน 
ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  เพ่ือบรรเทาความเส่ียงจากสาเหตุดงักล่าว 
                 ความเส่ียงในการขยายธุรกิจในการเขา้ร่วมในกิจการร่วมคา้และ/หรือร่วมลงทุนก็เป็นอีกความเส่ียงท่ี บริษทัจะให้
ความระมดัระวงัโดยก่อนด าเนินการบริษทัจะตรวจสอบคุณสมบติัของผูร่้วมทุนก่อนร่วมด าเนินการอยา่งเขม้งวด  บริษทัจะเลือก
ผูร่้วมทุนท่ีมีสถานะทางการเงิน และความสามารถในการท างานท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่บริษทั 
                  จากลกัษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยปัจจัยการผลิต และปัจจัยในการลงทุน อย่าง
กวา้งขวาง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขนัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวดว้ยการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคคลากรให้เพียงพอ  มีระบบบริหารจดัการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสม  รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และให้ความร่วมมือกบัผูท่ี้อยูใ่นห่วงโซ่อุปทานท าให้เป็นเครือข่ายท่ีมีความเขม้แข็ง 
พร้อมท่ีจะรองรับความเปล่ียงแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
   ง. ความเส่ียงด้านการผลติและบริการ 

         เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัส่วนใหญ่ตอ้งเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาแบบตายตวั โดยเป็นราคาท่ี
ก าหนดตั้ งแต่เร่ิมประมูลงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ซ่ืงในระหว่างการด าเนินการราคาของวสัดุและอุปกรณ์ อาจมีการ
เปล่ียนแปลงสูงข้ึน หรือผูรั้บเหมาไม่มีคุณภาพหรือโครงการล่าช้ากว่าก าหนด ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุนสูงข้ึนในแต่ละ
โครงการ  ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนน้ีถือวา่เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัให้ความส าคญัในล าดบัตน้ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองค์กรไดก้ าหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ ติดตามปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารโครงการ และรายงานผลการติดตามความเส่ียงดงักล่าวให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรทราบทุกไตรมาส  
ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดมาตรการท่ีจะลดความเส่ียงจากเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

                การลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดุเปล่ียนแปลง มีสองกรณีคือในกรณีเป็นอุปกรณ์หลกั  บริษทัจะท าการตกลง
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายตั้งแต่ช่วงของการเร่ิมประมูลงาน เพ่ือให้ไดรั้บการยืนยนัราคาล่วงหนา้ ครอบคลุมระยะเวลาท่ีผูว้า่จา้งพิจารณา
ราคาและเม่ือลงนามในสัญญาจา้งบริษทัจะออกค าสั่งซ้ือเพ่ือควบคุมตน้ทุนให้คงท่ี ส่วนกรณีเป็นวสัดุทัว่ไป ซ่ึงมีผูจ้ดัจ าหน่าย
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หลายราย บริษทัจะรวบรวมปริมาณสั่งซ้ือจากหลาย ๆ โครงการ เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง ท าให้มีราคาตน้ทุนต่อหน่วยท่ีลดลง 
ดงันั้น ท่ีผา่นมาบริษทัจึงไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุทัว่ไปไม่มากนกั 
              ส่วนการลดความเส่ียงในการด าเนินงานและบริหารจดัการโครงการโดยผูรั้บเหมาท่ีไม่มีคุณภาพ จึงอาจก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในงานและท างานผิดพลาด น ามาซ่ึงความล่าชา้ของโครงการอนัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในอนาคตนั้น บริษทัได้แต่งตั้ งและมอบหมายงานโครงการ
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการโครงการเป็นผูค้วบคุมดูแลผูรั้บเหมา โดยพิจารณาถึงงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบปัจจุบนั รวมทั้งความสามารถ
และความช านาญเฉพาะดา้นของผูจ้ดัการโครงการแต่ละราย พร้อมกนัน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดใหก้ลุ่มวิศวกรผูบ้ริหารเป็นผูดู้แล
การบริหารจดัการของผูจ้ดัการโครงการอีกชั้นหน่ึงดว้ย 
               ความเส่ียงการเพ่ิมของตน้ทุนอนัเน่ืองมาจากโครงการล่าชา้กวา่ก าหนด ในกรณีท่ีความล่าชา้เกิดจากเจา้ของโครงการ 
ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากผูว้่าจา้งตอ้งการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง หรือการส่งมอบพ้ืนท่ีล่าชา้หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจาก
ความผิดของบริษทั หากมีผลให้โครงการมีต่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน บริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากเจา้ของโครงการตามสัญญาท่ี
ตกลงกนัไวก่้อนได ้     
   ส าหรับความเส่ียงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั เช่นจากภยัธรรมชาติและอุบติัภยัประเภทต่าง ๆ บริษทัไดล้ดความ
เส่ียงเหล่าน้ีโดยการหามาตรการรองรับความเส่ียง โดยเฉพาะการประกนัภยั ส าหรับในดา้นงานก่อสร้างบริษทัจะก าหนดไวใ้น
สัญญาของโครงการ และ ส าหรับโครงการท่ีมีมูลค่าสูงหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ บริษทัจะจดัท าประกันภยัเพ่ือ
คุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท (Insurance for All Risk)  
 
           จ. ความเส่ียงด้านบริหารจดัการองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
            บริษทั ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงดา้นบริหารจดัการองคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่การบริหารความเส่ียงของโครงการ
ต่าง ๆ ตามแผนงานซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั  แมก้ารศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  ( Feasibility Study ) จะช่วยให้เกิดความ
มัน่ใจในผลส าเร็จวา่บริษทัจะสามารถจดัการความเส่ียงและจะท าใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้แต่การ
ด าเนินการตามโครงการก็ยงัอาจเกิดความเส่ียงไดอี้ก ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัความส าเร็จของโครงการไดน้ั้นการบริหารความ
เส่ียงดา้นบริหารจดัการองค์กร จึงตอ้งครอบคลุมความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบประมาณ ความเส่ียงดา้นการควบคุม
ค่าใชจ่้าย ความเส่ียงดา้นก าหนดเวลา และความเส่ียงดา้นเทคนิค ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในการวางแผนปฏิบติั  การแกไ้ข 
ติดตามผล เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายกบัโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  

              ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  ทั้ งในประเทศและต่างประเทศให้ไดต้ามเป้าหมายนอกจากการบริหารความเส่ียงดา้น
บริหารจดัการองค์กรแลว้ บริษัทจะตอ้งมีความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคล ทั้ งความรู้ ความสามารถ และจ านวนท่ีเพียงพอ  
บริษทัจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ให้คงอยู่กับบริษทั รวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
บุคลากรในแต่ละระดบัชั้น  ส าหรับความเส่ียงท่ีเก่ียวกบับุคลากร มกัเกิดจาก บริษทัมีบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ รวมถึงการพ่ึงพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม   บริษทัไดก้ าหนดมาตรการท่ีจะลดความเส่ียงดา้นบุคลากรจากเหตุต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
                            -    ความเส่ียงจากก าลงัคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการทางธุรกิจ 

       ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตวั อาจท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน บริษทัจึงให้ความส าคญักับ
ปัจจยัดงักล่าว โดยจดัให้มีการติดตาม และประเมินสภาวการณ์ของเศรษฐกิจอยา่งสม ่าเสมอ ขณะเดียวกนัก็สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรคุณภาพมีความผกูพนักบัองคก์ร มีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ เป็นธรรม และสนบัสนุนใหมี้การอบรมพฒันาความรู้
ความสามารถ รวมถึงก าหนดแนวทางความกา้วหนา้ในการท างานตามสายงานเพ่ือใหพ้นกังานมีความเช่ือมัน่ท่ีจะอยูก่บัองคก์ร
ในระยะยาว 
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       - ความเส่ียงจากการพึ่งพาวศิวกร 

         ในการด าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้ายอ่ย
งานก่อสร้างสายส่ง และงานเสาโทรคมนาคม   จ าเป็นท่ีต้องพึ่ งพาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิศวกรผูท้  าหนา้ท่ีควบคุมและบริหารโครงการ ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการโครงการ ซ่ึงหากบริษทัสูญเสียวิศวกร
เหล่าน้ีไปยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจะจดั
ให้มีสวสัดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความผูกพนักบัองค์กรในระยะยาว นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการกระจายอ านาจการบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล 
 
        - ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูบ้ริหาร 
          คณะผูบ้ริหารของบริษทั เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านเสา
โทรคมนาคม ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผล
การด าเนินงานของบริษทัในอนาคต  เพ่ือลดการพ่ึงพาผูบ้ริหารดงักล่าว บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือกระจายอ านาจการ
บริหารงานดว้ยการแต่งตั้งและมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัประสบการณ์และความรู้ความสามารถ รวมถึงก าหนดนโยบายให้มีการพฒันาผูบ้ริหารทดแทนอยา่ง
เพียงพอ 

    นอกจากการก าหนดมาตรการลดความเส่ียงดา้นบุคลากรดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายก ากบัดูแลใหมี้แผนสืบ
ทอดต าแหน่ง เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย   หวัหนา้งาน   ท่ีวา่งลง   ดอ้ยศกัยภาพ   ต าแหน่งงานท่ีไม่ตรงกบัความสามารถ หรือไม่เป็นท่ี
ยอมรับของคนภายในบริษทั   เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การวางแผนบุคลากรในต าแหน่งส าคญัและต าแหน่งวกิฤตจะสามารถป้องกนั 
บรรเทา หรือยบัย ั้ง ความเส่ียงดา้นการบริหารแผนสืบทอดต าแหน่งได ้จึงก าหนดใหมี้นโยบายการสรรหาหรือคดัเลือกบุคลากร
ท่ีจะสามารถทดแทนบุคลากรในต าแหน่งเส่ียงได ้รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารสรรหา คดัเลือก โอนยา้ยไวล่้วงหนา้ รวมทั้งการ
แสวงหาปัจจยัน าเขา้หรือบุคลากรท่ีมีโอกาสพฒันาเพื่อใหเ้ขา้ตามสมรรถนะหลกัและทกัษะจ าเป็น เพื่อการพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัวสิยัทศัน์ ทิศทาง แผนกลยทุธ์ พนัธกิจและค่านิยมในอนาคต 

 
ฉ. ความเส่ียงด้านการทุจริต 
ความเส่ียงดา้นการทุจริตประกอบดว้ย 3 ประเภทคือ ความเส่ียงจากการยกัยอกทรัพยสิ์น ซ่ึงน าไปสู่การครอบครอง 

ทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นเหตุให้บริษทัสูญเสีย ทรัพยสิ์น โอกาสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาท่ีจะหา
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  สประเภทท่ีสองคือความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  เป็นการใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบกระท า
การใด ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์อนัมิควรได ้ทั้งต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอ่ื้น ซ่ึง ครอบคลุมถึง การให ้และ/หรือรับสินบน การ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือ เรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพ่ือใหไ้ดรั้บความสะดวก ดว้ยและตวามเส่ียง 
ดา้นทุจริตประเภทท่ีสามคือ ความเส่ียงจากการทุจริตในการรายงาน  เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
การเงิน เช่น งบการเงิน บนัทึกการเงิน หรือรายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือปิดบงัการยกัยอกทรัพยห์รือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
หรือเพ่ือหาประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลให้งบการเงิน บนัทึกการเงิน หรือรายงานต่าง ๆ ของบริษทัไม่ถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง 

การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ทุกหน่วยงานในบริษทัด าเนินการเชิงรุก เพื่อระบุ ประเมิน 
และทบทวนความเส่ียงดา้นการทุจริตขององคก์ร รวมทั้ง สร้างความตระหนักถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และ
ผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละการด าเนินงานขององคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นการทุจริตไดถู้กระบุ และจดัการอยา่ง
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ทนัท่วงที อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของทุกหน่วยงานตอ้งให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลความเส่ียงดา้นการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
ในหน่วยงานของตน   

มาตรการป้องกนัการทุจริตสามารถช่วยบริษทัลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองคก์รได ้ ดงันั้นการประเมิน 
ความเส่ียงดา้นการทุจริต การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริต 
ตลอดจน การสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรของบริษทั เป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยป้องกนั 
การเกิดการทุจริตในองคก์ร                   

 ในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการทุจริตนั้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบาย คู่มือปฏิบติังาน และมาตรการเพ่ือต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ เช่น นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต คู่มือการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แนวทางปฏิบติัในการสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง แนวทาง
ปฏิบติัในการบริจาคเพ่ือการกศุลและการใหเ้งิน สนบัสนุน และแนวทางปฏิบติัในการรับหรือให ้ของขวญั ของก านลั และการ
เล้ียงรับรอง เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรของบริษทัเขา้ใจหลกัการดา้นจริยธรรมและแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีของบริษทั 
รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนัก จิตส านึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรของบริษทั ทั้งน้ี นโยบาย คู่มือ
ปฏิบัติงาน และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าการ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุก 2 ปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นการทุจริตไดรั้บ
การจดัการอยา่งเหมาะสม 

                 ในกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีไดก้ล่าวถึงทั้งหมด   คณะกรรมการความเส่ียงองคก์รจะมีการติดตาม 
ประเมินผล ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเส่ียง รวมถึงรายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษทั
รับทราบ และในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาด าเนินการโดยเร็ว 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   

 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทั ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย  

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน 8 แปลง ตั้งอยูท่ี่ ต.สวนพริกไทย           
      อ.เมือง จ.ปทุมธานี รวมเน้ือท่ี 12-3-78 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 33.19  ไม่มี 

 พร้อมอาคารส านกังาน 2 หลงัและอาคาร 
 เก็บสินคา้ 1 หลงั 

 26.06  ไม่มี 

รวม  59.25  

  

 4.2 สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ได้แก่ ลูกหน้ีจากงานขายและลูกหน้ีจากงานบริการและงานผลิตเสาโครงเหล็กเพื่อขาย 
ส าหรับลูกหน้ีจากงานขาย บริษทั มีนโยบายขายสินคา้เป็นเงินสดส าหรับลูกคา้ใหม่ และจะพิจารณาใหเ้ครดิตเบ้ืองตน้  15 - 30 วนั 
เม่ือมีการซ้ือ - ขาย  สม ่าเสมอ โดยบริษทัเรียกหลกัประกนัเป็นเช็ครับล่วงหนา้  หลงัจากนั้น  บริษทัจึงพิจารณาขยายเครดิตให้แก่
ลูกคา้ไม่เกิน 60  วนั ส าหรับลูกหน้ีงานบริการ และงานผลิตเสาโครงเหล็กเพ่ือขายให้แก่ลูกคา้รายใหญ่  บริษทัจะจดัประเภทเป็น
งานโครงการ  มีระยะเวลาเครดิตหลงัส่งมอบงาน ประมาณ 60 - 120 วนั  

 สินค้าคงคลงั 

 บริษทัมีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเฉล่ียประมาณ 30 - 60 วนั ในกรณีท่ีมีสินคา้คงคลงัลา้สมยั (อายเุกินกวา่ 1 ปี) หรือ
สินคา้ท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชอี้ก บริษทัมีนโยบายท่ีจะขายในราคาตลาด หรือราคาท่ีเหมาะสมโดยจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว  

            บริษัทร่วมทั้ งสามแห่ง ได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์โดยมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสัญญา PPA ท่ีบริษทัไดท้ าสัญญากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
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 4.3  ทีด่นิและอาคารทีไ่ม่ได้ใช้ด าเนินงาน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีท่ีดินไม่ไดใ้ชง้านมีมูลค่าทางบญัชีรวม 6.80 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    หน่วย : ลา้นบาท 

รายการทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน 4 แปลง ตั้งอยูท่ี่ ต.แคตก อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรีอยธุยา รวมเน้ือท่ี 2-
0-0 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 2.40 ไม่มี 

2. ท่ีดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ี่ ต.บึงยีโ่ถ อ.ธญับุรี  
จ.ปทุมธานี รวมเน้ือท่ี  0-2-61 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 4.40 ไม่มี 

รวม  6.80  

 4.4   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั วตัถุประสงคเ์พ่ือการขยายธุรกิจ และ 
การรับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลท่ีสม ่าเสมอเพ่ือลดความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจงานบริการ รวมถึง การลงทุนในธุรกิจท่ี เอ้ือต่อ
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 ทั้งน้ี สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดแ้สดงภาพไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 
5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย         

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงัน้ี 

 คดคีวามทีบ่ริษัทถูกฟ้องร้อง 

 คดีท่ี 1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นควรยติุ
คดีในชั้นศาลอุทธรณ์กบับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมา โดยใหบ้ริษทัจ่ายช าระค่าก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมาเป็นจ านวนเงิน 8.42 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และบริษทัไดด้ าเนินการวางเงินตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2562 จึงถือวา่คดีส้ินสุดแลว้ 

 คดีท่ี 2 ในระหวา่งปี 2562 ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัคืนเงินประกนัจ านวน 5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อย
ละ 7.50 ต่อปี คืนหนงัสือค ้าประกนัรวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนั ใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูรั้บเหมา  ฝ่าย
บริหารเห็นควรยติุคดีในชั้นศาลอุทธรณ์ โดยบริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายในงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  และ
ไดด้ าเนินการวางเงิน 6.63 ลา้นบาท ตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 จึงถือวา่คดีส้ินสุดแลว้  

 คดีท่ี 3 บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงยืน่ฟ้องคดีอาญา ศาลยงัไม่ประทบัรับฟ้องและใหเ้ขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ทั้ง
สองฝ่ายอยูร่ะหวา่งยกร่างสญัญาเพ่ือยติุคดี โดยศาลเล่ือนการนดัพิจารณาไกล่เกล่ีย ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 
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 คดคีวามทีบ่ริษัทเป็นผู้ฟ้องร้อง 

 คดีท่ี 1 บริษทัไดฟ้้องคดีเรียกร้องใหบ้ริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือช าระค่าก่อสร้างและค่าดูแลบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนแห่งหน่ึง เน่ืองจากลูกหน้ีผิดสญัญาจา้ง ขณะน้ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าบนัทึกเง่ือนไขการขอประนอมหน้ี เพ่ือท าสญัญา
ประนีประนอมยอมความในศาลเพ่ือระงบัขอ้พิพาทท่ีทั้งสองฝ่ายมีอยู ่จ  านวนเงินท่ีลูกหน้ีจะช าระตามสญัญาประนอมหน้ีมูลค่า 
85 ลา้นบาท โดยแบ่งช าระเป็น 96 งวด เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ลูกหน้ีไดเ้ร่ิมช าระหน้ีคืนตามสญัญาประนีประนอมยอมความ
ในศาล (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 คดีท่ี 2 ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดฟ้้องร้อง เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 บริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือช าระค่าก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้ายอ่ยแห่งหน่ึง เน่ืองจากลูกหน้ีผดิสญัญาจา้ง มูลค่า 16.67 ลา้นบาท ทั้งสองฝ่ายได ้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความใน
ศาลเพ่ือระงบัขอ้พิพาทท่ีทั้งสองฝ่ายมีอยู ่ลูกหน้ีจะช าระตาม สญัญาประนีประนอมมูลค่า 17.41 ลา้นบาท โดยผอ่นช าระเป็นราย
เดือนภายใน วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 
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6.   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัท             
 6.1  ช่ือบริษัท                บริษัท เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) (DEMCO) 
 ประเภทธุรกิจ ให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานระบบ
ไฟฟ้าและเคร่ืองกล  งานดา้นพลงังานทดแทน งานดา้นอนุรักษพ์ลงังาน  งานส่ือสารและ
อาณติัสญัญาณ รวมถึงเป็นผูล้งทุนในโครงการพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 

 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
  โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811  
  โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 เวบ็ไซต ์               www.demco.co.th 
  อีเมล ์                   IR@demco.co.th 
  ก่อตั้งบริษทั 1  มิถุนายน 2535  
  ทุนจดทะเบียน  822,683,573 บาท 
  ทุนช าระแลว้  730,344,251 บาท  (ณ 31 ธนัวาคม 2562) 
  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ(mai) 14 ธนัวาคม 2549 
  ยา้ยหลกัทรัพยเ์ขา้ซ้ือขายใน 4  กมุภาพนัธ์ 2554 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม ทรัพยากร / พลงังานและสาธารณูปโภค 
 ทะเบียนบริษทัมหาชนเลขท่ี   0107549000092 
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  0107549000092 
 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
  กรุงเทพ 10400  
  โทรศพัท ์ 0 2009 9999 
 ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั 
  53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี   
  เขตยานนาวา   กรุงเทพฯ 10120   
 โทรศพัท ์: 0-2678-0750-4 

 แฟกซ์    : 0-2678-0661 
 อีเมล      : cna@cnaaudit.com 

 
 
 
 
 

http://www.demco.co.th/
mailto:IR@demco.co.th
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 6.2  ช่ือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตร่ี จ ากดั  
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 
 ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างงานดา้นโยธา และดา้นระบบท่อแรงดนัประเภทต่าง ๆ 
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  260,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 190,000,000 บาท  
 
 6.3  ช่ือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ จ ากดั 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็โครงสร้างชุบสงักะสี และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 
 โรงงาน 64 หมู่ท่ี 4 ต  าบลบ่อทอง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 15170 
 โทรศพัท ์            036 - 795 - 570, 036 - 795 - 655  
 โทรสาร        089 - 900 - 1017 
 ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 200,000,000 บาท  
 
 6.4  ช่ือบริษัท                 บริษัท  เดม็โก้ เดอลาว จ ากดั 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 
 ประเภทธุรกิจ  จ าหน่ายน ้ าประปา 
 ส านกังาน บา้นสงัคะโลก เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว 
 โทรศพัท ์                071 - 260500  
 โทรสาร                  071 - 260500 
 ทุนจดทะเบียน  639,600,000  บาท 
 ทุนช าระแลว้ 401,680,626.09 บาท 
 
 6.5  ช่ือบริษัท                 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จ ากดั 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นการร่วมคา้  
  ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์     0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร              0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 5,000,000 บาท 
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   6.6  ช่ือบริษัท                 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้เดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นการร่วมคา้  
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์          0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร              0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  4,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 4,000,000 บาท 
 
 6.7  ช่ือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ 15 จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นการร่วมคา้  
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน  59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์               0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 5,500,000 บาท 
 
 6.8  ช่ือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ 16 จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นการร่วมคา้  
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์         0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร              0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 5,500,000 บาท 
 
 6.9   ช่ือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ 17 จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นการร่วมคา้  
 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์              0 - 2959 - 5811  
 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 5,500,000 บาท 
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           6.10  ช่ือบริษัท                 บริษัท อนิโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นการร่วมคา้  
 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 1132 หมู่ท่ี 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  
 โทรศพัท ์     0 - 4242 - 0932  
 โทรสาร         0 - 4246 - 1343 
 ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 35,000,000 บาท 
 

 6.11  ช่ือบริษัท                 บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์  เป็นการร่วมคา้  
 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 1168 หมู่ท่ี 3  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
 โทรศพัท ์                0 - 4242 - 0932 
 โทรสาร                  0 - 4246 - 1343 
 ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 35,000,000 บาท 
 

 6.12  ช่ือบริษัท                 บริษัท อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์  เป็นการร่วมคา้  
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
 ส านกังาน 1168 หมู่ท่ี 3  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
 โทรศพัท ์                0 - 4242 - 0932 
 โทรสาร                  0 - 4246 - 1343 
 ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 35,000,000 บาท 
 
 6.13  ช่ือบริษัท                 บริษัท อโีอลสั เพาเวอร์ จ ากดั 
                     ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นบริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 
 ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษทัท่ีประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 ส านกังาน 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 25 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี    
  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท ์                02 - 106 - 8000  
 โทรสาร                  02 - 106 - 8000 
 ทุนจดทะเบียน  1,301,301,300 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 1,301,301,300 บาท 
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            6.14  ช่ือบริษัท                 บริษัท ซีไอเอน็ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั  
 ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษทัท่ีประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811 
 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 6,000,000 บาท 
 
 6.15  ช่ือบริษัท                 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใน บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 ประเภทธุรกิจ  กิจกรรมของบริษทัโฮลด้ิงท่ีไม่ไดล้งทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
 ส านกังาน 33/84 อาคารวอลลส์ตรีททาวเวอร์ ชั้นท่ี 17 ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก

 กรุงเทพมหานคร  
 โทรศพัท ์                 0 - 2652 - 5245 
 โทรสาร                   0 - 2652 - 5245 
 ทุนจดทะเบียน  1,530,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 712,500,000 บาท 
 
 6.16  ช่ือบริษัท                 บริษัท  เขาค้อ วนิด์ พาวเวอร์ จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใน บริษทั  เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จ ากดั 
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 
 ส านกังาน 134 หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
  โทรศพัท ์                 0 - 2652 - 3000 
 โทรสาร                   0 - 2652 - 3000 
 ทุนจดทะเบียน  1,530,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 1,530,000,000 บาท 
 
 6.17  ช่ือบริษัท                 บริษัท  เค.อาร์.ทู จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    บริษทัยอ่ยของ บริษทั  อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั 
 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 
 ส านกังาน 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 25 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี    
  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  
  โทรศพัท ์                 0 - 2106 - 8000 
 โทรสาร                   0 - 2106 - 8000 
 ทุนจดทะเบียน  1,827,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 1,827,000,000 บาท 
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            6.18  ช่ือบริษัท                 บริษัท  เฟิร์ส โคราช วนิด์  จ ากดั 
               ลกัษณะความสมัพนัธ์   บริษทัยอ่ยของ บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จ ากดั 
 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 
 ส านกังาน 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 25 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี    
  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  
 โทรศพัท ์                0 - 2106 - 8000 
         โทรสาร                  0 - 2106 - 8000 
  ทุนจดทะเบียน  1,996,020,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 1,996,020,000 บาท 
 
 6.19  ช่ือบริษัท                 บริษัท ซินแก๊ส ลพบุรี จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ บริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 
 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811 
 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท 
 ทุนช าระแลว้ 2,000,000 บาท 
 
 6.20  ช่ือบริษัท                 บริษัท ซินแก๊ส มหาสารคาม จ ากดั 
                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   บริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
 ส านกังาน 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์                 0 - 2959 - 5811 
 โทรสาร                   0 - 2959 - 5816 
 ทุนจดทะเบียน  3,500,000 บาท 
  ทุนช าระแลว้ 3,500,000 บาท 
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 ส่วนที ่2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์จ ำนวน 822,683,573 บำท เป็นทุน

เรียกช ำระแลว้ 730,344,251 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 822,683,573 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 

7.2         รายช่ือผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่   10 อนัดบัแรก ของเด็มโก ้  ณ  วนัท่ี  9 พฤษภำคม 2562   

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มนำงประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ์1 143,372,254 19.63 
2 นำยศิริศกัด์ิ   สนโสภณ 66,929,700 9.12 
3 บจก.ไทยเอน็วดีีอำร์ 62,592,515 8.57 
4 น.ส.จนัทนำ   จินดำพรบูรณะ 10,551,700 1.45 
5 นำยอำนนัท ์ ตนัติจรัสชีพ 10,232,400 1.40 
6 นำยธีระชยั   วรัญญูรัตนะ 8,375,000 1.15 
7 นำยวสนัต ์  สนโสภณ 7,400,000 1.01 
8  นำยสุวฒัน์ จรดล 7,248,868 0.99 
9 นำยวรุณ    สนโสภณ 6,400,000 0.88 
10 น.ส.อรสำ  ไตรตรึงษท์ศันำ 5,792,400 0.79 
11  อ่ืนๆ 401,747,414 55.01 

 รวม 730,344,251 100.00 
       หมำยเหตุ: 

1.กลุ่มนำงประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ประกอบดว้ย นำงประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์ นำยสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ 
  

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
- ไม่มี-  
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7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษทัมีแนวทำงกำรจ่ำยเงินปันผลไวช้ดัเจน เพ่ือเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลไวด้งัน้ี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำ ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40  ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหักภำษี และ
ส ำรองตำมกฎหมำย ทั้ งน้ีคณะกรรมกำรของบริษทัมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเวน้ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือ
เปล่ียนแปลงนโยบำยดงักล่ำวไดเ้ป็นคร้ังครำว โดยอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนส ำรองส ำหรับกำรช ำระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยำยหรือด ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมี
กำรเปล่ียนแปลงสภำวะตลำด ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนำคต 

 ท่ีผำ่นมำบริษทัพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหักภำษี และส ำรอง
ตำมกฎหมำย และส ำรองอ่ืนๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขของสญัญำ  
  

ในงวดกำรด ำเนินงำนปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติใหบ้ริษทั 
จ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2562 งวดวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 
0.03 บำท (สำมสตำงค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,910,327.53 บำท คิดเป็นร้อยละ  26.21 ของก ำไรสุทธิของบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ทั้งน้ีอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ในปี 2562 ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล เน่ืองจำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ส ำรองกระแสเงินสดส่วนหน่ึงเพ่ือใหห้มุนเวยีนในกำรด ำเนินกิจกำร 

โดยรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล 4 ปี ยอ้นหลงัเป็นดงัน้ี 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ          (หน่วยล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ เฉพำะกิจกำร (ลำ้นบำท) 83.61 177.22 76.00 (251.15) 
2. จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้) 730.34 730.34 730.34 730.34 
3. เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.03 0.05 งดจ่ำย งดจ่ำย 
4. อตัรำเงินปันผลจ่ำยต่อก ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 26.21 20.60 NA NA 
ในส่วนของบริษทัยอ่ย คณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัยอ่ยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมผลประกอบกำรของแต่ละ

บริษทั โดยอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลข้ึนอยูก่บัฐำนะกำรเงินและแผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษทัยอ่ย 
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คณะกรรมกำรชุดยอ่ย คณะกรรมกำรฝ่ำยจดักำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกังำนตรวจสอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยก ำกบัและควบคุม 
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์ร 

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงระดบัจดักำร 
 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
ก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะท ำงำนบริหำร 
กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลบริษยัอ่ย/บริษทัร่วม 

 

สำยงำนวศิวกรรม  

 

สำยงำนพฒันำธุรกิจ 

 

คณะกรรมกำรลงทุน คณะท ำงำนบริหำรกำร
ลงทุน 

 

สำยงำนสนบัสนุนธุรกิจ 

คณะกรรมกำรจดักำร 

ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำร
และเลขำนุกำรบริษทั 

8. โครงสร้างการจดัการ                  
 

 
                                  คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                   
 
 
 
 
    
 

 

 
 
 

 

DDL 

 

DP 

 

บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

คณะกรรมกำรบริหำร 



    บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                     แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                  

ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 4 

 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้งหมด 6 ชุด คือ 
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรลงทุน คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

8.1  คณะกรรมการบริษัท    

คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะตวัแทนผูถื้อหุ้น มีบทบำทหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษทั ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำใหแ้ก่กิจกำร 
รวมทั้งสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ภำยใตค้วำมเช่ียวชำญ และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมุ่งสร้ำง และเพ่ิมมูลค่ำให้กบับริษทั ตอ้งใหค้วำมส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีควำม
เป็นผูน้ ำ (Leadership Board) ท่ีใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ แนะน ำฝ่ำยจดักำรให้กำ้วขำ้มควำมทำ้ทำยต่ำงๆ ท่ีเขำ้มำกระทบบริษทั 
ดว้ยกำรให้ควำมส ำคญักบัยทุธศำสตร์ธุรกิจ กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรวำงแผนบุคลำกรระดบัสูง (Succession Planning) IT และ 
Cyber Security เพ่ือให้ธุรกิจของกลุ่มเด็มโก ้สำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน มีกำรท ำธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม ไม่สนบัสนุนกำรจ่ำย
สินบน และทุจริตคอร์รัปชัน่  และยดึถือตำมกฎบตัร  

ส ำหรับรำยละเอียดคณะกรรมกำรบริษทั จะแสดงอยูใ่นหวัขอ้ท่ี  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
 

8.2  คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
8.2.1  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีจ ำนวนตำมท่ีเห็นสมควรประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท
จ ำนวนหน่ึงและประกอบดว้ยผูบ้ริหำรของบริษทัอีกจ ำนวนหน่ึง  ประธำนกรรมกำรตอ้งเป็นกรรมกำรบริษทั และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรใน
ระดบั กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ดงัน้ี 
 

ช่ือ-นามสกลุ   ต าแหน่ง 
1. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์       ประธำนกรรมกำรบริหำร   
       กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 2. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั   กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน 
    สนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 

3. นำยรักษำ สำรณำคมน์กลุ            รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 1  
4. นำยฉตัรชยั   พืชพนัธ์        รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรออกแบบและทดสอบ  
5. นำยนรินทร์  เอกนิพิฐสริ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 2 
6. นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำธุรกิจและทรัพยำกรบุคคล 
7. นำยยงยทุธ  อรุณเทววโิรจน์  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่มงำนวศิวกรรม 2 
โดยมี นำยมนภทัร์ อำษำกิจ ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ ปฏิบติัหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 
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         หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
2. พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

    2.1  แผนยทุธศำสตร์ของบริษทั  
 2.2  งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimate Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ของบริษทั 

      2.3  กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 
       2.4  กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 3.  ก ำหนดแผน และแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุน และกำรระดมทุนตำมนโยบำยของบริษทั 
     4.   บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณ    
    และเป้ำหมำยท่ีตั้งเอำไว ้

  5.   เสนอกำรจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริษทั และน ำเสนอผูถื้อหุน้เพือ่อนุมติั 
  6.  กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูช่้วยกรรมกำรอำวโุส 

        7.  รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง 
       8.   เสริมสร้ำง และผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังำน 
     9.   พิจำรณำวำระต่ำง ๆ ก่อนเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
    10.    กำรออกหนงัสือค ้ำประกนัใหแ้ก่บุคคลท่ี 3 ตอ้งผำ่น กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
           ยกเวน้ กรณีธุรกิจปกติตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
   11.   มีอ ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

  12.   มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำนใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำร ประเพณี และสอดคลอ้ง   กบักฎหมำย  
   ท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่

    13.   มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรท่ีจ ำเป็น รวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและ   
               สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

    14.   อนุมติักำรเขำ้ท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ือกำรท ำสญัญำร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในครงกำรลงทุน 
        ต่ำงๆ  ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 200  ลำ้นบำท 

   15.   มีอ ำนำจอนุมติั กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรใหกู้ย้มืเงิน และกำรลงทุน  กำรเสนอรำคำ    กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  
       กำรเขำ้ท ำสญัญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ และเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์
       ของบริษทั   ดงัน้ี 

  -   วงเงินไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรใหกู้ย้มืเงิน และกำรลงทุน  
  -   วงเงินไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอ รำคำในกรณีธุรกิจปกติ 
          -   วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจอ่ืน 
                -   วงเงินไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ / นิติกรรม  ใด ๆ ท่ี  
  เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
               -    วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ / นิติกรรม  ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  กบัธุรกิจกำรคำ้อ่ืน ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

   16.    ในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้   คณะกรรมกำร 
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      บริหำรสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่จ ำกดัวงเงิน 
   17.    อนุมติักำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   และสิทธิ 
      ประโยชน์  ของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจ 
      ปกติ   ของบริษทั 
  18.   อนุมติักำรตั้ง กำรเพ่ิม กำรลด หรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำง ๆ อำทิ ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    ค่ำเผื่อผล 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหวำ่งกำรด ำเนินกำร   เป็นตน้ ในวงเงิน 
   รวมไม่เกินคร้ังละ 10  ลำ้นบำท 

         ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้นั้นตอ้งอยู่
ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั และ/หรือ รำยกำร
หรือเร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีจะท ำข้ึนกบับริษทัและบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรบริหำรท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้จะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำร จดัใหมี้กำรประชุม 19 คร้ัง ดูรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละ
บุคคล ในหวัขอ้ 9.2 คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

 
8.2.2  ผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  บริษทัมีผูบ้ริหำร*  จ ำนวน 6 คน ดงัน้ี  

(1) นำยพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์  กรรมกำรผูจ้ดักำร  
(2) นำยไพฑูรย ์ก ำชยั  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 
(3) นำยรักษำ สำรณำคมน์กลุ             รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 1  
(4) นำยฉตัรชยั   พืชพนัธ์        รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรออกแบบและทดสอบ  
(5) นำยนรินทร์  เอกนิพิฐสริ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 2 
(6) นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำธุรกิจและทรัพยำกรบุคคล 
* “ ผูบ้ริหำร ” ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หมำยถึง ผูจ้ดักำร หรือผู ้
ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำร 4 รำยแรก ต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูมี้ต  ำแหน่งเทียบเท่ำรำยท่ี 4 ทุกรำย 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ  
ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทั ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ท ำหนำ้ท่ี

เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั โดยบริหำรงำนตำมแผน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
อยำ่งเคร่งครัด ซ่ือสตัยสุ์จริต และรักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ไม่ท ำกำรใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์
ลกัษณะขดัแยง้กบับริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดดงัน้ี 

1. เสนอแผนและแนวทำงกำรบริหำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 
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2. วำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำร
บริหำร 

3. ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร 
5. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง ใหบ้ ำเหน็จรำงวลั ปรับข้ึนเงินเดือน  

ค่ำตอบแทน โบนสั ส ำหรับพนกังำนตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ 
6. มีอ ำนำจอนุมติักำรลงทุน กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวรของบริษทั กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรกูย้มืเงิน กำรใหกู้ย้มืเงิน กำรเขำ้ท ำ

สญัญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติและเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั  
- วงเงินไม่เกิน 2 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร และกำรใหกู้ย้มืเงิน  
- วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจปกติ  
- วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำ ในกรณีธุรกิจอ่ืน  
- วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ/นิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
   ธุรกิจ  กำรคำ้โดยปกติตำมวตัถปุระสงคข์องบริษทั  
- วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ/นิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
   ธุรกิจกำรคำ้อ่ืนตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

7.  มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็น  
 ประโยชน์ ต่อ บริษทั 

8. มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน
และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

9. ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทั หรือกิจกำรอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

10. มีอ ำนำจกระท ำกำรขอวงเงิน Line Credit จำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับใชบ้ริหำรจดักำรโครงกำรต่ำง ๆ ของ
บริษทั โดยไม่จ ำกดัวงเงิน เม่ือไดรั้บอนุมติัวงเงินแลว้ในกำรเขำ้ผกูพนัใชเ้งินดงักล่ำว ตอ้งมีกำรขออนุมติัตำมขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ท่ีทุกคร้ัง 
ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำวขำ้งตน้นั้น ตอ้งอยูภ่ำยใต้

หลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือ 
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั และ/หรือรำยกำรหรือเร่ืองท่ี 
กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกบั
บริษทั และบริษทัยอ่ย  (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำวใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  
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8.3  เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นเป็นผูแ้ต่งตั้ง กรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม 1 คน ให้ด ำรง

ต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้สนบัสนุนใหก้ำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษทัภิบำลท่ีดี ซ่ึงรวมถึงกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร นโยบำยรับผิดชอบต่อสงัคม นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรสนบัสนุนใหค้ณะกรรมกำรมีกำรประเมินผล
งำนตนเอง และประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร  กำรสนับสนุนให้มีกำรส่ือสำรนโยบำย และกลยทุธ์ รวมถึง
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และยทุธศำสตร์ของบริษทั และสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทัในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักฎระเบียบ และกฎหมำย 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2551  มีมติแต่งตั้งนำยไพฑูรย ์  ก ำชยั  เป็นเลขำนุกำรของบริษทั  มีผลตั้งแต่ 
วนัท่ี 5 มีนำคม 2551 เป็นตน้ไป โดยมีภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัให้มี และด ำเนินกำรเร่ืองกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่
ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทั 

2. จดัท ำ และเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั หนงัสือนดัประชุม และ
รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั     

3. แจง้มติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุ้น ให้ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตำมกำรปฏิบติัตำมมติ 
และนโยบำยดงักล่ำวผำ่นกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบริษทั และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. ให้ค  ำปรึกษำ และขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
ในประเด็นกฎหมำย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6. ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นศูนยก์ลำงของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อำทิ หนงัสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำง ๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

7. ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทั 

8. ติดต่อ และส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบริษทั  
9. ใหข้่ำวสำร และขอ้มูลแก่กรรมกำรในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติั

หนำ้ท่ีของกรรมกำร 
10. จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่  
11. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ในปี  2562 เลขำนุกำรบริษทัไดเ้ขำ้อบรมสมันำหลกัสูตร ต่ำงๆ ดงัน้ี  
 หลกัสูตร Corruption Risk & Control Workshop (CRC2/2019) โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE31/2019) โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร TFRS ใหม่ท่ีตอ้งรู้ โดยสภำวชิำชีพ  
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ทั้งน้ี ไดมี้กำรเปิดเผยประวติั คุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   

8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

          ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รายบุคคล  ประจ าปี  2562 
                                                                                                                                                                            (หน่วย : บำท) 

หมำยเหตุ  
 * เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระแทนนำยวิทยำ  คชรักษ ์เม่ือ 29 มกรำคม 2562 และเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร

แทนนำยนริศ ศรีนวล ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 
 C =    ประธำนกรรมกำร   LID =  ประธำนกรรมกำรอิสระ     ID =  กรรมกำรอิสระ  
 NED =  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร     ED = กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร       
      CAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  CNCG =  ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 CIC  =  ประธำนกรรมกำรลงทุน    CCRM = ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

CEB =  ประธำนกรรมกำรบริหำร    
ACM  =  กรรมกำรตรวจสอบ   NCGM = กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร   
ICM     =  กรรมกำรลงทุน  CRM = กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  EBM    =  กรรมกำรบริหำร 

                                         

     นอกจำกค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ข้ำงตน้แล้ว กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหำร ยงัได้รับ
ค่ำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ สวสัดิกำรค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรประกนัชีวติกลุ่ม ค่ำชดเชยพำหนะเดินทำง 
และค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม สมันำหลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) และสถำบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
เงนิรางวลั
กรรมการ 

รวม
ทั้งส้ิน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ชุดย่อย 

ค่าเบีย้
ประชุม 

1. นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ C 960,000 - 27,000 276,280 1,263,280 

2. นำยนริศ  ศรีนวล LID, CAC, CRM 360,000 309,000 66,000 248,890 983,890 

3. นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั ID, CNCG, ACM 360,000 300,000 57,000 217,095 934,095 

4.นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง* ID, CCRM, NCGM 320,710 252,806 51,000 - 624,516 

5.นำยปริญช ์ผลนิวำศ ID, CIC , ACM 360,000 300,000 66,000 174,395 900,395 

6.นำยปัญญ ์เกษมทรัพย ์ ID, ACM, CRM 360,000 276,000 57,000 167,685 860,685 

7. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ NED , NCGM, CRM 360,000 240,000 57,000 247,985 904,985 
8. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ NED, ICM, NCGM 360,000 240,000 54,000 191,110 845,110 
9. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ ED, CEB, CRM 360,000 - 42,000 103,280 505,280 
10. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั ED, EBM, CRM , ICM 360,000 -    51,000 103,280 514,280 
รวม 4,160,710 1,917,806 528,000 1,730,000 8,336,516 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดนโยบำย กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 
และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะให้แก่ผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรเพ่ือให้คณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม  ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำน และผลกำร
ปฏิบติังำนรำยบุคคล ภำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส และตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในตลำดธุรกิจพลงังำน และสำธำรณูปโภค 

ส ำหรับค่ำตอบแทนท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหำรในปี  2562 บริษทัมีกำรใหผ้ลตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรเป็นเงินเดือนโบนสั  และ อ่ืนๆ  
จ ำนวน 6 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22.474 ลำ้นบำท   

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่   
-  เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัรำส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษทั
ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหก้บัผูบ้ริหำร จ ำนวน 5 คน  จ ำนวนเงิน 0.29 ลำ้นบำท 

 
8.5 บุคลากร 

1.  จ ำนวนพนกังำน    

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2562 บริษัทมีพนักงำนและลูกจ้ำงทั้ งส้ินจ ำนวน 438 คน แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ มี
รำยละเอียด ดงัน้ี   

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ส ำนกังำนกลำง 45 
สำยงำนวศิวกรรม 1  141 
สำยงำนวศิวกรรม 2 60 
สำยงำนออกแบบและทดสอบ 54 
สำยงำนพฒันำธุรกิจและกำรตลำด 21 
สำยงำนสนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 92 

รวม 413 

 ส ำหรับบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีพนกังำนและลูกจำ้งประจ ำ รวมทั้งส้ิน 337 คนแบ่งเป็น
สำยงำนผลิต  289  คน และส ำนกังำนส่วนกลำง 48  คน 

2. กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนท่ีส ำคญัในช่วง 3 ปี ท่ีผำ่นมำ 

มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำน  โดยในปี 2562 มีจ ำนวนพนกังำนลดลง จำกปี 2561 ประมำณ 5.70 % 

3.    ค่ำตอบแทนของพนกังำน      
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 ในปี  2562 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนและลูกจำ้งเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 280.36 ลำ้นบำท โดย
ผลตอบแทนดงักล่ำวรวมถึงเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชีพ ค่ำเบ้ียกนัดำรต่ำงจงัหวดั เงินโบนสัและเงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  แบ่งตำมประเภท ดงัน้ี    

                                                                                                                                  (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ บริษัท บริษัทย่อย 

เงินเดือน  ค่ำจำ้ง 210.62 67.94 

ค่ำครองชีพ 7.70 4.58 

ค่ำล่วงเวลำ 14.70 1.19 

เบ้ียเล้ียงและเบ้ียกนัดำรต่ำงจงัหวดั 9.29 0.16 

โบนสั 12.46 2.79 
เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 2.24 0.99 
อ่ืนๆ 23.35 7.77 
รวม 280.36 85.42 

  

4.  ขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปี ผำ่นมำ 
  -ไม่มี- 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน   

 บริษทัมีนโยบำยในกำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรภำยในท่ีชดัเจน ซ่ึงบริษทัตระหนกัดีวำ่องคก์รจะดีไดก็้ตอ้งมีบุคลำกร
ท่ีมีคุณภำพ ดงันั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ บริษทัจึงมีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ระดบัพนักงำนจนถึง
ผูบ้ริหำรระดบัสูงไดรั้บกำรพฒันำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้ งด้ำนทฤษฎี และควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติงำนจริงอยำ่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลำเพ่ือให้เกิดทกัษะในกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยบริษทัจดัให้มีกำรฝึกอบรม  เพื่อพฒันำควำมรู้และทกัษะเฉพำะ
ดำ้นจำกค ำแนะน ำของผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในแต่ละสำยงำน รวมถึงกำรจดัให้พนกังำนไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมหลกัสูตรปฏิบติังำน 
และส่งเสริมให้บุคลำกรไดเ้ขำ้ร่วมกำรอบรมสัมมนำตำมสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอทั้งในและนอกสถำนท่ี นอกจำกน้ี 
บริษัทได้มอบทุนกำรศึกษำให้กับพนักงำนทุกระดับส ำหรับกำรศึกษำต่อระดับปริญญำโท และโครงกำร Mini MBA ท่ี
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และสถำบนัอ่ืน ๆ รวมทั้ง จดัให้พนกังำนทุกคนไดมี้โอกำสพฒันำควำมรู้
ในกำรใชภ้ำษำองักฤษดว้ยกำรจดัหลกัสูตรฝึกอบรมภำยในบริษทัและด ำเนินกำรจดัสอนจำกผูบ้ริหำรและพนกังำนชำวต่ำงชำติ
ของบริษทั 

นอกจำกน้ีในปี  2562 บริษทัยงัคงพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง ผ่ำนโครงกำร DEMCO HR Change Management ซ่ึง
เป็นกระบวนกำรท่ีต่อเน่ืองโดยถือวำ่พนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีควำมส ำคญั และมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบัคุณภำพของกำร
ด ำเนินงำนในทุก ๆ ดำ้นขององคก์ร บริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีชดัเจน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะดูแล พฒันำ 
และรักษำพนกังำนอยำ่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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1. Think Tank :  บริษทัไดแ้ต่งตั้งพนักงำนในระดบับริหำรและหัวหนำ้งำนจำกทุกหน่วยงำน ร่วมเป็นกรรมกำรใน 
HR Change Program Steering Committee เพื่อท ำหน้ำท่ีระดมควำมรู้และควำมคิด ท่ีทันสมยั เพื่อเสนอแนะ วิธีกำร หลักกำร 
และแนวทำงปฏิบติัใหม่ ๆ น ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงองคก์ร ในทำงท่ีดีข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
เพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ  
  2. Change Agent : คณะกรรมกำรชุดน้ี จะท ำหนำ้ท่ีเป็นผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง โดยกำรน ำเสนอขอ้มูล ข่ำวสำร ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทัรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
พนักงำนทั้ งองค์กร ให้เกิดกำรส่ือสำรข้อมูลอย่ำงทั่วถึง รวบรวมควำมเห็นของพนักงำน (Feedback) เพื่อประมวลข้อมูล 
สนบัสนุนกำรพฒันำและปรับปรุงระบบกำรปฏิบติังำน ในระยะยำว 

3. Change Implementation : บริษทัด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นสมยัใหม่ 
ผ่ำนกิจกรรมกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีให้กบัพนักงำน เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลง ร่วมประชุมช้ีแจงและให้ควำมกระจ่ำงแก่พนักงำนในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ให้ควำมรู้ ค  ำแนะน ำ 
หรือฝึกอบรม พนกังำนใหเ้กิดควำมเขำ้ใจร่วมกนั 

โดยวตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำโครงกำร HR Change Management Program เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ทำงดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลทำงดำ้นต่ำง ๆ ส่งเสริม ให้พนกังำนมีทกัษะทั้งในเร่ืองควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมช ำนำญ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ดำ้นกำรท ำงำน และกำรใชชี้วติ ซ่ึงปรำกฏผลเป็นรูปธรรมแลว้ ดงัน้ี 

1. กำรก ำหนดให้มีช่ือเรียกต ำแหน่งงำน (Position) ท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน สะทอ้นภำรกิจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของ
พนกังำน 

2. กำรก ำหนดให้มีกำรจดัระดบัชั้นพนกังำน (Corporate Classification) แยกออกจำกต ำแหน่งงำน เพ่ือให้สำมำรถ
ก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน และกำรจดัโครงสร้ำงอตัรำก ำลงั ไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

3. มีกำรจดัท ำโครงสร้ำงอตัรำเงินเดือน (Salary Structure) หรือ กระบอกเงินเดือนใหม่ ท่ีมีควำมชดัเจนยิ่งข้ึน และ
สำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำดแรงงำน 

4. มีกำรปรับปรุงทำงดำ้นสวสัดิกำรและผลประโยชน์ของพนกังำน ให้มีควำมเหมำะสม ทนัสมยั และเป็นปัจจยัจูง
ใจ ใหก้บัพนกังำน 

5. จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบติังำนแบบใหม่ (Performance Management) ท่ีเนน้ส่งเสริมศกัยภำพของ
พนักงำน กำรท ำงำนอย่ำงมีแบบแผน มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยของงำน กิจกรรมท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร ตวัช้ีวดั
ผลงำน และกำรประเมินผล ภำยใตคุ้ณธรรม (Merit System)  

6. มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนกังำน เก่ียวกบับทบำทของบริษทั  ผูบ้ริหำรระดบัสูง หวัหนำ้งำน เพื่อนร่วมงำน 
และตวัพนกังำนเอง ภำยใตโ้ครงกำร Employee Engagement Survey  (I DEMCO Program) เพื่อรับทรำบถึงระดบั
ควำมผูกพนัท่ีพนกังำนมีต่อบริษทั  หัวหนำ้งำนและทีมงำนของตน ในมิติต่ำง ๆ วำ่เป็นเช่นไร เพ่ือเป็นขอ้มูลให้
พนักงำนและสมำชิกในหน่วยงำนของตน ได้พูดคุย ส่ือสำร เสนอแนะแนวทำงในกำรพฒันำและปรับปรุง
ควำมรู้สึกผกูพนัท่ีพนกังำนพึงมี ต่อบริษทั  และหน่วยงำนของตน ใหดี้ยิง่ข้ึน กำรท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของ
พนกังำนน้ี ท ำปีละ 2 คร้ัง ในเดือนเมษำยน และเดือนตุลำคม ของทุกปี 

7. มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนไดรั้บกำรศึกษำ เรียนรู้ และพฒันำตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรฝึกอบรม สัมมนำ 
กำรให้ไปศึกษำดูงำนทั้ งในและต่ำงประเทศ กำรส่งเสริมกำรพฒันำทักษะด้ำนภำษำ กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่
พนกังำน กำรสนบัสนุนกำรศึกษำต่อของพนกังำน เป็นตน้ 
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8. กำรพฒันำตวัช้ีวดัควำมเส่ียงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Risk Indicators) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรงำนดำ้นทรัพยำกรบุคคลของบริษทัให้มีประสิทธิภำพดียิ่งข้ึน ช่วยลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคลำกร เช่น กำรขำดแคลนแรงงำน ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยดำ้นพนกังำน ควำมไม่เพียงพอของอตัรำก ำลงั 
จ ำนวนชัว่โมงท่ีพนกังำนไดรั้บกำรฝึกอบรม เป็นตน้ 

9. ส่งเสริมควำมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงพนักงำน มีกำรจัดท ำวำรสำรภำยใน ช่ือ วำรสำรเด็มโกส้ัมพนัธ์ (DEMCO 
Journal) เพ่ือเป็นกำรส่ือสำรสมัพนัธ์ข่ำวสำร กิจกรรมและควำมเป็นไปในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษทั 

 
นอกจำกกำรพฒันำขำ้งตน้ บริษทัไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยให้พนกังำนทุกคนตอ้งผ่ำนกำรอบรมสัมมนำเฉล่ียไม่น้อย

กวำ่ 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 

บริษทัถือวำ่บุคลำกรเป็นหวัใจส ำคญัของควำมส ำเร็จ กำรเติบโต  และควำมยัง่ยนืขององคก์ร กำรพฒันำ และกำรสร้ำง
ควำมผกูพนัของพนกังำนจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ  นอกจำกกำรจดัท ำโครงกำร HR Change Management 
Program เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง ทำงดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลดำ้นต่ำง ๆ แลว้ ในปี 2562 บริษทัยงัเพ่ิมใน
ส่วนของกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำน DEMCO Transformation โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงรำกฐำนให้แข็งแกร่ง โดยกำร
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ฯ ของบริษัทให้มีต้นทุนท่ีเหมำะสม เกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีกำรปรับรำกฐำนส ำคญั 4 ดำ้น คือ 

1. ดำ้นทรัพยำกรบุคคล 

2. ดำ้นกระบวนกำรท ำงำน และ กำรควบคุมภำยใน 

3. ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

4. ดำ้นเทคโนโลย ี

การปรับรากฐานส าคญัด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 กำรพฒันำปรับปรุงดำ้นกำรคดัเลือกและสรรหำบุคลำกร (Recruitment Transformation) 
1.  ปรับเปล่ียน เพ่ิมช่องทำงในกำรรับสมคัรงำนทำงส่ือกำรรับสมคัรงำนท่ีเป็นท่ีนิยมของผูส้มคัรงำนใน ต ำแหน่งท่ี 

ตอ้งกำรทกัษะ หรือควำมสำมำรถพิเศษ งำนไอที งำนวศิวกรรม เช่น Jobtopgun ประเทศไทย, JobsDB ซ่ึงเป็น

เวบ็ไซตห์ำงำน สมคัรงำนออนไลน์ระดบัแนวหนำ้ของประเทศท่ีมีต ำแหน่งงำนกวำ่ 14,000 ต ำแหน่งต่อวนั 

รวมทั้งช่องทำง Social Network Facebook กลุ่มผูท่ี้ตอ้งกำรสมคัรงำนวศิวกรรม เป็นตน้ 

2. Campus Recruitment Program โดยบริษทัติดต่อคณะวศิวกรรมศำสตร์ และคณะกำรจดักำรท่ีตรงกบัควำม

ตอ้งกำรบุคลำกรท่ีรับเพ่ิม รวมทั้งไดร่้วมกิจกรรมส ำคญัของทำงมหำวทิยำลยัชั้นน ำในกำรออกบูธรับสมคัรงำน 

เช่น งำน The Asian Institute of Technology (AIT)  Career Talk  และงำน 60 ปี AIT Career Fair 

3.  Campus Network สร้ำงเครือข่ำยโดยตรงกบัคณำจำรยใ์นคณะวศิวกรรมศำสตร์ ตำมมหำวทิยำลยัในจงัหวดัต่ำง ๆ    

ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจ เช่น จดับรรยำยพิเศษ  

     3.1  จดับรรยำยพิเศษ  “กำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นวศิวกรมืออำชีพ ในยคุไทยแลนด ์4.0”  แก่นกัศึกษำ 
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  คณะวศิวกรรมศำสตร์  ชั้นปีท่ี 1 – 4 วทิยำลยัพลงังำนทดแทน / มหำวทิยำลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่  

     3.2  จดับรรยำยใหแ้ก่นกัศึกษำคณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยันครพนม จงัหวดันครพนม 

  3.3  สนบัสนุนโครงกำรนิเทศสหกิจศึกษำ นกัศึกษำฝึกงำนชั้นปีท่ี 4 จำกคณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยั 

            เทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน วทิยำเขตสกลนคร จ ำนวน 4 คน 

 กำรปรับดำ้นกำรธ ำรงรักษำทรัพยำกรบุคคล 
 เพื่อใหพ้นกังำน มีควำมภำคภูมิใจและผกูพนัต่อองคก์ร (Loyalty & Bonding ) 

1. ส่ือสำรให้ควำมชัดเจนเก่ียวกบักำรท ำ Employee Engagement Survey แก่กลุ่มผูบ้ังคบับญัชำ กลุ่มผูบ้ริหำร

และกลุ่มพนักงำน โดยกำรท ำ Employee Engagement Survey เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในกำรเสริมสร้ำงให้

พนักงำนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร แสดงถึงควำมเอำใจใส่ดูแลพนักงำนเป็นอย่ำงดี ให้พนักงำนอยำก

ร่วมงำนในระยะยำว และเกิดควำมจงรักภกัดีต่อองค์กรไดใ้นท่ีสุด นอกจำกนั้นยงัช่วยท ำให้พนักงำนคน้พบ

ปัญหำและแจง้กลบัสู่องคก์รไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ทนัท่วงทีและชดัเจน ท ำใหอ้งคก์รสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดต้รงจุด

และมีประสิทธิภำพ 

2.    เพ่ิมช่องทำงกำรส่ือสำรข่ำวสำรของบริษัท ให้พนักงำนรับทรำบได้สะดวกข้ึน เช่น  เสียงตำมสำย,  line        

กลุ่มพนกังำนทุกระดบั และ Facebook  เป็นตน้ 

3.   บริษทัจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเสริมสร้ำงควำมผูกพนัระหว่ำง      

พนกังำนกบับริษทัและกบัสงัคมชุมชนโดยรอบอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น 

3.1 กำรนิมนตพ์ระมำรับสงัฆทำนเน่ืองในเดือนเกิดพนกังำนทุกวนัศุกร์สุดทำ้ยของเดือน กำรเขำ้ร่วมงำนประเพณี

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประเพณีตกับำตรพระร้อย ซ่ึงเป็นประเพณีเก่ำแก่ตกับำตรพระทำงน ้ ำจ ำนวน 100 รูป ณ 

วดัดำวเรือง ต ำบลบำงพดู จงัหวดัปทุมธำนี  

3.2 กำรตรวจซ่อมระบบไฟฟ้ำท่ีวดับุญช่ืนชู ต ำบลสวนพริกไทย ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงบริษทั 

3.3 กิจกรรมกลุ่มเด็มโกส้มัพนัธ์ สร้ำงสรรคส์งัคม ชมวงัพระนำรำยณ์ ปลูกตน้ไม ้ณ บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 

จงัหวดัลพบุรี และมอบอุปกรณ์กีฬำกำรศึกษำแก่นักเรียนโรงเรียนบำ้นใหม่โสพิมพ์ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอ

หนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

3.4 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหวำ่งบริษทั และชุมชน  และเพ่ือเป็นกำรอนุรักษป์ระเพณี 
และส่งเสริมควำมสำมัคคีในท้องถ่ิน เด็มโก้ได้สนับสนุนและให้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำง
ศำสนำ เช่น กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ หลอดไฟและจตุปัจจยัไทยธรรมเน่ืองในวนัเขำ้พรรษำ และวนัส ำคญั
ทำงศำสนำอ่ืน ๆ  

3.5 มอบของขวญัเน่ืองในโอกำสวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี  2562 ให้กบัเด็ก ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง ผำ่นหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ก ำนนัพรชยั สวำ่งเถ่ือน, อบต.สวนพริกไทย, ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กต ำบลสวนพริกไทย, โรงเรียน
บ้ำนพร้ำวใน และศำลำกลำงจังหวดัปทุมธำนี  และโรงเรียนบ้ำนซับพลู ต ำบลห้วยบง อ ำเภอด่ำนขุนทด 
จงัหวดันครรำชสีมำ 
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3.6 สนับสนุนจิตอำสำร่วมโครงกำรหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) นักศึกษำวิทยำลยั
ป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.รุ่นท่ี 27)  มูลนิธิแสงไช้กี – เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมกำรแพทย์
สำธำรณสุข ใหบ้ริกำรตรวจรักษำโรคทัว่ไปและโรคเฉพำะทำง แจกจ่ำยยำพร้อมให้ค  ำแนะน ำในกำรป้องกนั
ตนเองจำกโรคภยัไขเ้จ็บ  

3.7 มอบทุนกำรศึกษำพร้อมของเล่น เส้ือผำ้ของใชเ้ด็ก ๆ ใหก้บัมูลนิธิบำ้นนกขม้ิน 
3.8 บริจำคเหล็กให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองเสมำ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี เพ่ือใช้ในกำร

ปรับปรุงหลงัคำหนำ้อำคำรเรียน ท่ีใชส้ ำหรับท ำกิจกรรมของนกัเรียน 
3.9  สนับสนุนจิตอำสำเข้ำร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำวดั และสวดมนต์ท ำวตัรเย็น” และร่วมกิจกรรม 

“โครงกำรจงัหวดัเคล่ือนท่ีและหน่วยบ ำบดัทุกข ์บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิม้ให้กบัประชำชน” โดยไดน้ ำไอศกรีม 
ไปแจกให้กบัประชำชนท่ีมำร่วมงำน และให้บริกำรรับซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำให้กบัประชำชนฟรี ณ วดัคีรีนำค
รัตนำรำม อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

3.10 ร่วมกบัส ำนกังำนสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนจงัหวดัลพบุรี และสถำนประกอบกิจกำรในจงัหวดัลพบุรี จดั
กิจกรรม “แรงงำนลพบุรี ร่วมใจ ปันน ้ ำใจเพ่ือคนชรำ” ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำบำ้นลพบุรี 

 กำรปรับดำ้นกำรประเมินผลกำรปฎิบติังำน 
1. ใชแ้บบประเมินผลกำรปฎิบติังำน โดยเช่ือมโยงเป้ำหมำยขององคก์รไปสู่ผลกำรปฏิบติังำนรำยบุคคล  

2.     พิจำรณำเกณฑก์ำรประเมินผลพนกังำนโดยก ำหนดหวัขอ้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน แบ่งผูรั้บกำร 

       ประเมิน เป็นกลุ่มพนกังำนระดบับริหำรและพนกังำนทัว่ไป 

 กำรปรับดำ้นกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล และกำรปรับดำ้นกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืดำ้นคุณธรรม จริยธรรมในบุคคล
เพื่อใหพ้นกังำนไดรั้บกำรพฒันำใหเ้ป็นคนดีและคนเก่ง พฒันำควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและมีทศันคติท่ีดีต่องำนและบริษทั 
รวมทั้งส่งเสริมใหมี้กำรแสดงออกถึงกำรมีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม 

1. จัดกำรฝึกอบรมสัมนำด้ำนกำรบริหำรแก่พนักงำนบริหำรระดับผู ้จัดกำรฝ่ำยข้ึนไป ในหัวข้อ “12 
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนหลกัในกำรพฒันำคน A Dozen of C : 12C” โดยนำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง อดีตรองผูว้่ำ
กำรบริหำร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องค์กร เด็มโก้ ในกำรน ำองค์ควำมรู้กำรพฒันำคน ซ่ึงเป็นผูน้ ำเสนอเคร่ืองมือและแนวทำงในกำรพฒันำ
องคก์ร กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร พ.ศ. 2551 

2. ปรับปรุงเพ่ิมทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมอยำ่งมีประสิทธิภำพในกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ จำก 1 

วนั เป็น 2 วนั โดยจดัเพ่ิมกิจกรรมภำคสนำม Walk Rally เพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมของบุคลำกร ใหส้อดคลอ้ง

กบัค่ำนิยมหลกั IDEMCO และฝึกฝนกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม 

3. จดัอบรมหลกัสูตร First Aid & CPR เพื่อใหเ้ขำ้ใจหลกักำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ และกำรช่วยฟ้ืนคีนชีพ 

4. จดัอบรมพนกังำน หลกัสูตร ควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบัไฟฟ้ำ 

5. จดัอบรมหลกัสูตร คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 



    บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                     แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                  

ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 17 

6. จัดอบรมพนักงำนในหัวข้อ จรรยำบรรณ จริยธรรม และควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์  เพื่อเสริมสร้ำง

วฒันธรรมในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีคุณธรรม โดยไดด้ ำเนินกำรจดักำรฝึกอบรมต่อเน่ืองจำกปีท่ีแลว้อีกจ ำนวน 

3 รุ่น รวม 118 คน 

7. จดัอบรมหลกัสูตร “กำรตรวจติดตำมภำยในระบบบริหำรคุณภำพ (ISO9001 : 2015) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้

ควำมเขำ้ใจมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดในระบบบริหำรคุณภำพ และประเด็นท่ีตอ้งท ำกำรตรวจ รวมถึงเทคนิค

และวธีิกำรตรวจติดตำมภำยในเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดในระบบบริหำรคุณภำพ 

8. จดัอบรมหลกัสูตร “OKR : Objective and Key Result “  

9. จดัอบรมหลกัสูตร “กำรรับรู้รำยไดต้ำมมำตรฐำนบญัชีใหม่ TFRS15 และกำรเปล่ียนแปลงชุดมำตรฐำนกำร

บญัชีท่ีส ำคญั” 

10. จดัอบรมหลกัสูตร “ระบบกกัเก็บพลงังำน เทคโนโลยี กำรออกแบบและประยุกตใ์ชง้ำน” ให้กบัพนกังำนท่ี

ท ำงำนเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร วศิวกร เจำ้หนำ้ท่ีท่ีจะเขำ้มำปฏิบติังำนในส่วนพฒันำธุรกิจใหม่ และผูท่ี้สนใจใน

ระบบกักเก็บพลงังำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจพ้ืนฐำนของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลงังำนและกำร

ประยกุตใ์ชง้ำน และเป็นกำรพฒันำภำคพลงังำนทั้งกำรผลิตและกำรใชไ้ฟฟ้ำใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด  

11. จดัอบรมหลกัสูตร “ Leader for the Future” ให้กบัผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย และผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย เพ่ือให้ผู ้

เขำ้รับกำรอบรมเกิดกำรเรียนรู้ถึงหลกักำรเป็นหัวหนำ้งำนท่ีมีภำวะผูน้ ำท่ีถูกตอ้ง และควำมเขำ้ใจในบทบำท

หนำ้ท่ีของกำรเป็นผูน้ ำแบบมืออำชีพ 

12. จดัอบรมหลกัสูตร “กำรวำงแผนธุรกิจส ำหรับผูบ้ริหำร” ให้กบัผูบ้ริหำร เพ่ือให้ผูเ้ขำ้รับกำรอบรมไดศึ้กษำ

เรียนรู้กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ทำงธุรกิจและกำรวำงแผนองคก์รอยำ่งเป็นระบบ 

13. จดัอบรมหลกัสูตร “กำรช้ีบ่งและประเมินควำมเส่ียงและโอกำสในกระบวนกำรท ำงำน” เพื่อให้ควำมรู้ ควำม

เขำ้ใจในหลกักำรของทฤษฎีควำมเส่ียง และสำมำรถช้ีบ่งควำมเส่ียงและโอกำสได ้

14. จดัอบรมหลกัสูตร “กำรลดควำมสูญเสีย 7 ประกำร” สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบัติเพื่อปรับปรุง

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำน ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพในกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำ 

15. จดัอบรมหลกัสูตร “Smart Construction Project Planning” หวัขอ้ “นวตักรรมกำรบริหำรโครงกำรโดยกำรใช้

โปรแกรมวำงแผนงำนด้วยวิธี CPM” ให้กบัผูจ้ ัดกำรโครงกำร วิศวกร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้ขำ้ร่วม

อบรมมีควำมรู้พ้ืนฐำน มีควำมเขำ้ใจในขั้นตอนและเทคนิคกำรวำงแผนงำนตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีกำรน ำ

โปรแกรมวำงแผนงำนมำเป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรพฒันำแผนงำนของโครงกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภำพ 

16. จดัอบรมให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรวำงแผนกำรใชชี้วติหลงัเกษียณอำย ุหรือลำออกจำกงำน ใน

โครงกำร “บริษทัเกษียณสุข”  ส ำหรับสมำชิกกองทุนเงินส ำรองเล้ียงชีพ เพ่ือให้ทรำบถึงอตัรำผลตอบแทน

ของกองทุน กำรเลือกแผนกำรลงทุนท่ีเหมำะสม ขอ้บงัคบักองทุนและกำรใชง้ำนบนระบบออนไลน์ส ำหรับ
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สมำชิก พร้อมทั้งท ำควำมเขำ้ใจในเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพ่ือเป็นหลกัประกนัควำมมัน่คงท่ีจะมีเงิน

ออมเป็นของตนเองในรูปแบบเงินสะสม โดยเจ้ำหน้ำท่ีในส่วนงำนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ จำกบริษัท

หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

17. จดัอบรมให้ควำมรู้ และเนน้กำรปฏิบติัดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตให้กบัพนกังำนและผูบ้ริหำร เพ่ือสร้ำงเสริม

วฒันธรรมองค์กรด้ำนจริยธรรมให้เข้มแข็ง อีกทั้ งเพ่ือสนับสนุนกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของบริษัท 

 ในปี 2562 บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท เพ่ือสร้ำง
วฒันธรรม จิตส ำนึกท่ีดี มีจริยธรรม จรรยำบรรณในกำรท ำงำน สร้ำงควำมสุขในกำรด ำเนินชีวติและกำรท ำงำน เช่น 

 กำรจดัปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้พนักงำนได้ทรำบถึงระเบียบขอ้บังคบัในกำรท ำงำน โครงสร้ำงกำร
บริหำรของบริษทั นโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นโยบำยคุณภำพ นโยบำย
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สวสัดิกำรของบริษัท ระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001:2015 
รวมถึงกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมภำคสนำม Team Building เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมบุคลำกรให้สอดคลอ้งกบั
ค่ำนิยมหลกัของบริษทัฯ IDEMCO อีกทั้งส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมและปลูกฝังควำมรักควำมผกูพนั
ในองคก์รอยำ่งย ัง่ยนื จ ำนวน 2 รุ่นในวนัท่ี 20 , 21 มีนำคม  และ 25 กรกฎำคม  2562 

 กิจกรรมสืบสำนประเพณีและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย โดยกำรขอพรผูบ้ริหำรและประเพณีรดน ้ ำด ำหวัผูใ้หญ่ 

เน่ืองในเทศกำลวนัสงกรำนต ์วนัท่ี 12 เมษำยน  2562 

 จดักิจกรรม Big Cleaning Day เชิญชวนผูบ้ริหำร พนกังำน ร่วมกิจกรรมท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีทั้งภำยใน และ

ดำ้นหนำ้บริษทั  เพื่อปรับปรุงทศันียภำพ  ภำยใตโ้ครงกำร “ท ำดีเพ่ือพอ่” วนัท่ี 4 ธนัวำคม  2562 

 กิจกรรม Safety Top Management Talk เป็นกำรส่ือสำรจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงเพ่ือให้กบัพนักงำนตระหนัก
ในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพและอนำมยั 

 โครงกำร DEMCO Blood Donor Day บริษทัร่วมกบั โรงพยำบำลปทุมธำนี สภำกำชำดไทย จัดโครงกำร
เปิดรับบริจำคโลหิตจำกผูบ้ริหำร พนกังำน และบุคคลทัว่ไป เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์โดยจดัใหมี้ กิจกรรม
รับบริจำคโลหิต ทุก 3 เดือน ต่อเน่ืองมำตั้งแต่ปี  2555 โดยในปี  2562 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมกำรรับบริจำค
โลหิต ทั้งหมด จ ำนวน 4 คร้ัง พนกังำนร่วมบริจำค  188  รำย รวมยอดโลหิตท่ีไดท้ั้งหมด 84,600 ซีซี 

 โครงกำรหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนท่ีมีจิตอำสำในกำรเข้ำร่วมออกหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีกบักลุ่มแพทย ์อำสำมูลนิธิแสง-ไชกี้ เหตระกลู และ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ทุก 3 เดือน 

 กิจกรรมร่วมรณรงค์ในวนัต่อต้ำนกำรทุจริตสำกล (International Anti-Corruption Day) โดยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรเป็นประธำนให้โอวำทและกล่ำวน ำพนกังำนปฏิญำณตนเร่ืองกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ในวนัท่ี 6 
ธนัวำคม   2562  

 กิจกรรมท ำบุญถวำยเคร่ืองสังฆทำน ประจ ำทุกเดือนโดยนิมนตพ์ระสงฆ ์จ ำนวน 5 รูป เพ่ือให้กบัพนกังำนท่ี
มีวนัคลำ้ยวนัเกิดในเดือนนั้น ๆ ร่วมท ำบุญถวำยเคร่ืองสงัฆทำนเพ่ือเป็นสิริมงคล 
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ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร Employee Engagement 
บริษทัส ำรวจควำมผกูพนัองคก์รและควำมพึงพอใจของพนกังำนเป็นประจ ำ ปีละ 2 คร้ัง ดว้ยควำมโปร่งใสน่ำเช่ือถือ 

ทั้งดำ้นควำมเป็นอิสระและกำรเก็บรักษำควำมลบั ในกำรแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งสรุปและวิเครำะห์ผลอยำ่งเป็นกลำง เพ่ือใช้
พฒันำปรับปรุง ปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ โดยไดผ้ลลพัธ์ระดบัสูงถึงร้อยละ 79.27 ของจ ำนวนพนักงำนท่ีร่วมตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  
นอกจำกน้ีเด็มโกย้งัมีแผนเพ่ิมระดบัควำมผูกพนัโดย ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน จดักิจกรรมสร้ำงสรรค ์เพรำะมีควำมเช่ือวำ่ 
“พนกังำน” คือกลไกส ำคญัท่ีท ำใหบ้ริษทัเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน  คะแนนควำมผกูพนัและควำมพึงพอใจของพนกังำน ปี  2560, 2561 
และ 2562  มีระดบัคะแนนท่ีสะทอ้นถึงควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัท่ีมีต่อหน่วยงำนของตนและของบริษทัอยำ่งต่อเน่ืองใน
ระดบัดีมำโดยตลอดตั้งแต่เร่ิมท ำกำรส ำรวจโดยไดค้ะแนนท่ี   3.72 , 3.74 และ 3.74 ตำมล ำดบั   

บริษทัไดพ้ยำยำมส่ือสำรทิศทำงธุรกิจ ควำมเคล่ือนไหวในองคก์รและข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้พนกังำนทรำบเป็นระยะผ่ำน
ช่องทำงท่ีหลำกหลำย รวมถึงกำรส่ือสำรตรงจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร ท่ีเนน้กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจของทิศทำงธุรกิจ กำรเปล่ียนแปลง
ท่ีตอ้งเกิดข้ึนและกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจใหก้บัพนกังำนในกำรท ำงำน 
 
การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนกังาน 

บริษทัไดท้ ำกำรส ำรวจค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรเทียบเคียง (Benchmark) ระหวำ่งอุตสำหกรรมใกลเ้คียง เพ่ือน ำมำ
ทบทวนและปรับปรุงหลกัเกณฑค์่ำตอบแทนใหเ้หมำะสม รวมถึงศึกษำกำรบริหำรค่ำตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ควำม
ตอ้งกำรของพนกังำนรุ่นใหม่ และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระยะยำว 
 
รูปแบบการประเมนิผล 
 บริษทัมีนโยบำยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนมีควำมครอบคลุมผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนอยำ่งครบถว้น โดยใช้
ดชันีวดัผลกำรปฏิบติังำนและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของพนักงำน (Key Performance Index : KPI) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ
ของบริษทั โดยเกณฑก์ำรประเมินไดถู้กออกแบบใหเ้หมำะสมกบัระดบัของพนกังำน ซ่ึงพนกังำนรับทรำบล่วงหนำ้ ภำยหลงักำร
ประเมิน ผูบ้งัคบับญัชำจะท ำกำรส่ือสำรให้พนกังำนทรำบและให้ค  ำชมเชยในส่ิงท่ีพนักงำนปฏิบติัไดดี้ รวมทั้งค  ำแนะน ำเพ่ือ
ปรับปรุงในส่ิงท่ีพนกังำนยงัสำมำรถพฒันำได ้ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชน์ต่อตวัพนกังำนและตวัองคก์ร 
 
การจดัการความรู้ 

บริษทัส่งเสริมกำรเรียนรู้ของพนกังำน โดยก ำหนดให้มีกำรก ำหนดองคค์วำมรู้องคก์ร ส่งเสริมให้พนกังำนมีส่วนร่วม
ในกำรเรียนรู้ รวมถึงติดตำมประเมินผล และปรับปรุงกระบวนกำรจดักำรควำมรู้ภำยในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงพฒันำ
รูปแบบ/เคร่ืองมือในกำรบริหำรขอ้มูลเพื่อกำรจดักำรควำมรู้องคก์ร  

องค์ความรู้ 
1.  ควำมรู้ท่ีใชใ้นกำรท ำงำนท่ีส ำคญั เช่น PM/ WI 
2.  ควำมรู้เก่ียวกบักำรท ำงำนจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน (Experience)  
3.  กำรลองถูกลองผิด บทเรียนท่ีเคยไดรั้บมำก่อน (Lesson Learned) 
4.  เทคนิควธีิท ำงำนต่ำง ๆ 
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สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานบริษัท 
บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนในกำรดูแลเร่ืองสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ท่ีพนกังำนควรไดรั้บ ควบคู่ไป

กบัสวสัดิกำรท่ีดี นอกจำกจะดึงดูดให้มีผูต้อ้งกำรมำร่วมงำนกบับริษทัแลว้ ยงัมีส่วนช่วยในกำรรักษำพนักงำนปัจจุบนัไวก้บั
บริษทั ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนท่ีดีข้ึนขององคก์รอีกดว้ย นอกจำกสวสัดิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ เด็มโกย้งัจดั
สวสัดิกำรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อพนักงำน ครอบคลุมถึงด้ำนสุขภำพของพนักงำนและ
ครอบครัว เวลำพกัผ่อนส่วนตวั กำรวำงแผนกำรออมก่อนกำรเกษียณ  ซ่ึงกำรส่ือสำรภำยในองคก์รเป็นเร่ืองยุง่ยำก ดว้ยจ ำนวน
พนักงำนจ ำนวนมำก บริษทัจึงให้มีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำร รับหนำ้ท่ีเป็นหูเป็นตำในกำรตรวจสอบและควบคุมให้
สวสัดิกำรท่ีมีอยูใ่ชไ้ดจ้ริง และเป็นประโยชน์ต่อพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมกนั อำทิเช่น 

- วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 
 - ค่ำครองชีพ โบนสั ค่ำเบ้ียเล้ียง เงินชดเชย และค่ำตอบแทนต่ำง ๆ 
-  เงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
-  เงินสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคมและกองทุนเงินทดแทน 
-  ประกนัสุขภำพ/ประกนัชีวติกลุ่ม และประกนัอุบติัเหตุพิเศษส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
-  เงินค่ำตอบแทนวชิำชีพ และค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ตำมระเบียบบริษทั 
-  เงินช่วยเหลือเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
-  สวสัดิกำรรถรับส่งพนกังำน 
-  สวสัดิกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
-  ทุนกำรศึกษำส ำหรับพนกังำน/บุตรพนกังำน 
-  เงินพิเศษในโอกำสต่ำง ๆ เช่น เงินช่วยเหลืองำนสมรส เงินช่วยเหลืองำนฌำปนกิจส ำหรับพนกังำนและครอบครัว 
-  อุปกรณ์และเคร่ืองป้องกนัอนัตรำย เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ส ำหรับบำงลกัษณะงำนท่ีมีควำมเส่ียง 

 
สิทธ์ิการลา 

1. เพ่ิมวนัหยดุพิเศษพกัผอ่นประจ ำปี ตำมอำยงุำนพนกังำน 
2. ลำเพื่อประกอบพิธีฌำปนกิจ 
3.  ลำอุปสมบท หรือ ลำเพื่อประกอบพิธีทำงศำสนำ 
4.  ลำคลอดบุตร 90 วนั 

 
การรับฟังความคดิเห็นของพนักงาน 
 บริษทัเปิดรับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้กงัวลของพนักงำน หำกมีปัญหำระหว่ำงพนักงำน หรือระหวำ่ง
พนักงำนกบัผูบ้งัคบับญัชำ ในดำ้นกำรปฏิบัติงำน พนักงำนมีสิทธิร้องทุกข์ (Whistle Blower) ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น จำกแบบสอบถำม Employee Engagement Survey โดยผูท่ี้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และ
ขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้และหำกพิสูจน์ไดว้ำ่กระท ำไปโดยสุจริตจะไดรั้บควำมคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซ่ึงเด็มโกจ้ะไม่
ถือเป็นกำรเลิกจำ้ง หรือกำรพิจำรณำลงโทษท่ีจะส่งผลเสียต่อพนกังำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ประกำรใด 
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน การส่งเสริมคุณภาพชีวติทีด่ี   
บริษทัให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยบริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกิจกรรม

ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนภำยใตค้  ำขวญั “มำตรฐำนและควำมปลอดภยั คือหัวใจกำร
ท ำงำนขององค์กร” โดยก ำหนดให้พนักงำนและลูกจ้ำงทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของเด็มโกอ้ยำ่งเคร่งครัด ภำยใตก้รอบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง (มำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำร
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549) และก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 
(คปอ.)  ซ่ึงประกอบดว้ย ประธำนคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั (นำยจำ้งแต่งตั้ง) กรรมกำรผูแ้ทนลูกจำ้งระดบัปฏิบติักำรทุก
ระดบั (มำจำกกำรเลือกตั้ง) และเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบัวิชำชีพ (จป.วชิำชีพ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
โดยก ำหนดให้มีกำรจดัประชุมอยำ่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือรำยงำนและรับขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยเก่ียวกับควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ต่อบริษทั  พร้อมทั้ ง 
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนรวมถึงมีกำรติดตำมผลด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ และ
น ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อไป 

ในปี  2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ คู่มือส ำหรับพนกังำน ดำ้นควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน   
(Employee SE Handbook) ซ่ึงเป็นกำรยกระดับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั สุขอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
โครงกำรให้เป็นระบบมำกข้ึน เด็มโกต้ระหนักว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำ และมีควำมส ำคัญกว่ำอุปกรณ์และ
ทรัพยสิ์นใด ๆ วตัถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน คณะผูจ้ดัท ำมีควำมมุ่งหวงัท่ีจะให้ผูท่ี้มีหน้ำท่ี
เก่ียวขอ้งทุกคน ทั้งพนักงำน ผูรั้บเหมำ  และบุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบติังำนภำยใตก้ฎระเบียบของบริษทัจะตอ้งเรียนรู้ ท ำ
ควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้โดยเน้ือหำใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบปฏิบติังำน ใหย้ดึถือระเบียบปฏิบติังำนเป็นหลกั 

ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำอตัรำกำรบำดเจ็บของพนักงำนอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมถึงไม่พบอุบติัเหตุร้ำยแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในปี  2562 มีอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน 7 คร้ัง ลดลงจำกปี   
2561 ซ่ึงมีอุบติัเหตุท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน 30 คร้ัง ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำร และปฏิบติัตำมนโยบำยและกฎเกณฑด์ำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของบริษทั อยำ่งเคร่งครัด 

 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.บริษทัถือวำ่ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
ทุกระดับ  โดยตอ้งปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ขอ้บังคบั ประกำศต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหน่ึงในกำรพิจำรณำกำร
ประเมินผล ประจ ำปี 

2.บริษทัให้กำรส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ  ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทั้ง   
ทำงดำ้นงบประมำณ บุคลำกร ทรัพยำกรอ่ืน ๆ อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

3.บริษทัถือวำ่กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นมำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนท่ีตอ้งปฏิบติัดำ้นควำม   
ปลอดภยั  อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

โดยบริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
ภำยใตค้  ำขวญั “มำตรฐำนและควำมปลอดภยั คือหวัใจกำรท ำงำนขององคก์ร” 
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ผลการด าเนินงาน 
 บริษัทมีควำมปรำรถนำและมุ่งมั่นในกำรจัดกำรให้กระบวนกำรท ำงำนมีสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภัย และมี
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและสุขภำพอนำมยัท่ีดีของพนักงำน จึงด ำเนินกำรควบคุมควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัดซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมให้มีกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภยัและมีควำมสุขในกำรท ำงำน และในปี  2562  เด็มโกไ้ด้มีกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือ
กระตุน้ใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถึงกำรดูแลสุขภำวะท่ีดี ดงัน้ี 

 ส่งเสริมกำรฝึกอบรม ใหค้วำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยั สุขอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหแ้ก่  พนกังำน  
เช่น กำรจดัฝึกอบรมและทบทวนควำมรู้ดำ้นกำรดบัเพลิงและระงบัอคัคีภยัใหก้บัพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี  

 จดัใหมี้กำร Safety Talk แก่พนกังำนแต่ละโครงกำรในตอนเชำ้ก่อนกำรปฏิบติังำน โดยเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัท ำ
กำรแจง้แผนกำรปฏิบติังำนประจ ำวนั เพ่ือช้ีแจงควำมเส่ียง จุดเส่ียงหรือจุดอนัตรำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบักำรท ำงำนใน
แต่ละวนั เพ่ือใหแ้รงงำนมีควำมระมดัระวงัเพ่ิมมำกข้ึน 

 ติดตั้งป้ำยสญัลกัษณ์ ป้ำยเตือนภยั  และป้ำยขอ้ควรปฏิบติักำรท ำงำนภำยใตภ้ำวะอนัตรำยต่ำง ๆ บริเวณพ้ืนท่ี 
      ก่อสร้ำง 
 จดัใหมี้กำรตรวจสอบควำมพร้อมใชง้ำนของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 
  มีกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้กบัพนกังำนถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวธีิกำรปฏิบติั เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
 เพ่ือใหง่้ำยต่อพนกังำนในกำรเขำ้ใจถึงกำรใชอุ้ปกรณ์เซฟต้ีต่ำง ๆ ไดง่้ำยและเขำ้ใจมำกข้ึน บริษทัจึงผลิตคู่มือกำร

ด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มโครงกำร  (Safety and Environment Operation Guideline for 
Construction)  โดยผลิตเป็นรูปเล่มหนงัสือขนำดเลก็ กะทดัรัด พกพำไดส้ะดวก แจกจ่ำยใหพ้นกังำนไดเ้ห็นภำพ  
และเขำ้ใจไดง่้ำยข้ึน ซ่ึงเป็นกำรยกระดบักำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั สุขอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนโครงกำรใหเ้ป็นระบบมำกข้ึน  

 กิจกรรม จิตอำสำชำว DEMCO “ท ำดีเพ่ือพอ่” เชิญชวนพนกังำนและผูบ้ริหำร ร่วมท ำควำมสะอำดพ้ืนท่ีทั้งภำยใน 
และดำ้นหน้ำบริษทั เพ่ือให้พ้ืนท่ีโดยรอบ สะอำด และสวยงำม เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ให้พนักงำนทุกคนไดมี้
ส่วนร่วมในกำรดูแลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในกำรสร้ำงควำมสุขและควำมพึงพอใจใน
ท่ีท ำงำน  

 จดัใหมี้กำรอบรมควำมรู้เก่ียวกบักำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ และกำรท ำ CPR ใหก้บัพนกังำน 
 จดัอบรมหลกัสูตร “เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน (ระดบัหวัหนำ้งำน)” ใหก้บัพนกังำนระดบัหวัหนำ้งำน

ข้ึนไป เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎกระทรวงท่ีก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร และกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีว 
อนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549 

 จดัอบรมหลกัสูตร ผูอ้นุญำต ผูค้วบคุมงำน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศ ตำมท่ีกรมสวสัดิกำรและ
คุม้ครองแรงงำนก ำหนด 

 จดัอบรมเร่ือง พรบ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 และ พรบ.ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน 

 จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีใหก้บัพนกังำนทุกคน 
 ส่งเสริมใหพ้นกังำนออกก ำลงักำย โดยสนบัสนุนค่ำเช่ำสนำมกีฬำ เช่นสนำมแบดมินตนั สนำมฟตุบอล 
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การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม (Environment)   
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรก่อสร้ำง เพ่ือไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มรวมถึงชุมชนใกลเ้คียง และเน่ืองจำก

โครงกำรก่อสร้ำงส่วนใหญ่ของบริษทั เป็นกำรก่อสร้ำงอยูใ่กลเ้ขตชุมชน บริษทัจึงใหค้วำมส ำคญักบักำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  

บริษทัด ำเนินงำนตำมกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จดัใหมี้สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีถูกสุขลกัษณะ สะอำด ปลอดภยั 
ส่งเสริมใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (Happy Work Place) ท่ีช่วยส่งเสริมใหพ้นกังำนรู้สึกผอ่นคลำย ใหค้วำมรู้สึกเหมือน
เป็นบำ้นหลงัท่ีสอง ปลูกฝังจิตส ำนึกดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำนแก่พนกังำน รณรงคใ์หพ้นกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรคดั
แยกขยะรีไซเคิล กำรประหยดัน ้ ำ ไฟฟ้ำ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัโดยน ำระบบกำรจดักำรเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เขำ้มำปรับ
ใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และยงัสำมำรถช่วยลดกำรใชก้ระดำษภำยในส ำนกังำนดว้ย 

 
การใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

บริษทัตระหนกัดีวำ่ในปัจจุบนัประชำกรของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน เป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดกำรใชท้รัพยำกร
เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้เกิดมลภำวะทั้งทำงน ้ ำ อำกำศ ขยะ สำรพิษ เสียง และเกิดภำวะโลกร้อนตำมมำ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
มนุษยแ์ละระบบนิเวศโดยรวม 
 ดงันั้น เด็มโกจึ้งสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ ใชเ้ท่ำท่ีจ ำเป็นและสนบัสนุนกำรน ำ
กลบัมำใชซ้ ้ ำเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่ำสูงสุด 

1. กำรบริหำรจดักำรน ้ ำ 
น ้ำถือเป็นทรัพยำกรธรรมชำติท่ีส ำคญัยิง่ เน่ืองจำกเป็นทรัพยำกรท่ีใชแ้ลว้หมดไป เด็มโกจึ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญั

ดงักล่ำว จึงมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรใชน้ ้ ำใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
2. กำรบริหำรจดักำรกำรใชไ้ฟฟ้ำ 
บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรไฟฟ้ำอยำ่งคุม้ค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีมำตรกำรควบคุมกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ

เพื่อให้เกิดกำรใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนท่ีย ัง่ยืนขององคก์ร โดยเฉพำะในส ำนกังำนใหญ่ ท่ีเด็ม
โกมี้มำตรกำรก ำหนดช่วงเวลำเปิด-ปิดไฟฟ้ำ และกำรเปิดเคร่ืองปรับอำกำศท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส โดยมีกำรก ำหนด
ช่วงเวลำเปิด - ปิดเคร่ืองปรับอำกำศ คือ เปิดในช่วงเวลำ 08:30-12:00 น. และ 13:00-17:30 น. เท่ำนั้น  
 นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีกำรรณรงคใ์หพ้นกังำนตระหนกัถึงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ โดยติดป้ำยรณรงคใ์หพ้นกังำนใช้
กระดำษช ำระอยำ่งประหยดับริเวณบำนประตูดำ้นในหอ้งสุขำของอำคำรส ำนกังำน  

3. กำรจดักำรของเสียและวสัดุเหลือใช ้
บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรลดปริมำณของเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรน ำวสัดุหรือส่ิงของเหลือใชไ้ปใชป้ระโยชน์ตำมหลกั 3Rs เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและน ำทรัพยำกรกลบัมำ
หมุนเวียนใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยมุ่งยกระดับกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงย ัง่ยืนตำมหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยในปี  2562 บริษทัไดป้ระกำศใชน้โยบำยยึดแนวปฏิบัติตำมหลกั 3Rs (Reduce Reuse and Recycle : 3Rs) โดย
ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกระดับให้กำรสนับสนุน ผลกัดัน และปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรของเสียตำมหลกั 3Rs ท่ี
ก ำหนด ดงัน้ี 

Reduce - ลดกำรใช ้(คิดก่อนใช)้ 
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Reuse - น ำกลบัมำใชซ้ ้ ำ (ใชแ้ลว้ใชอี้ก) 
Recycle - น ำกลบัมำใชใ้หม่ 

  
บริษทั มีเป้ำหมำยกำรเป็นองค์กรท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงบริษทัตระหนกัวำ่กำรท ำ

ตำมกฎเกณฑ์ขั้นต ่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดนั้นยงัไม่เพียงพอ จึงสนบัสนุนโครงกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีผลกัดนัให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกมำกกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้อำทิ 
  กิจกรรมแจกพนัธ์กลำ้ไมจ้ ำนวน 1,000 ตน้ใหก้บัพนกังำน เน่ืองในวนัตน้ไมแ้ห่งชำติ บริษทัมีควำมตั้งใจท่ีจะ 

ด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในปีต่อไป เพ่ือขยำยผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ ต่อไป 

 ร่วมกิจกรรมกบัอ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี และองคก์รบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในโอกำส มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก โครงกำร “1 อ ำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยมีกิจกรรมจิต
อำสำ ร่วมกนัปลูกตน้ไม ้ จ ำนวน 400 ตน้ ณ องคก์รบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

 จดักิจกรรมกลุ่มเด็มโกส้มัพนัธ์  “โครงกำรอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภำพแวดลอ้ม”  ผูบ้ริหำรและพนกังำนร่วมปลูก
ตน้ไมจ้ ำนวน 170 ตน้ รอบร้ัวโรงงำน บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั จงัหวดัลพบุรี 

  เขำ้ร่วมโครงกำร “หลงัคำเขียว” เป็นโครงกำรท่ีสนบัสนุนกำรคดัแยกจดัเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเคร่ืองด่ืมท่ีบริโภค
แลว้ ไปมอบใหพ้นัธมิตรโครงกำรน ำไปรีไซเคิลเป็นแผน่หลงัคำ เพ่ือมอบใหก้บัมูลนิธิอำสำเพ่ือนพ่ึง (ภำ) ยำม
ยำก สภำกำชำดไทย ใหน้ ำไปใชป้ระโยชน์ และมอบใหก้บัชุมชนท่ีขำดแคลนต่อไป 

 เขำ้ร่วมโครงกำร “จิตอำสำพฒันำล ำน ้ ำ ล ำคลอง” เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็พระวชิรเกลำ้
เจำ้อยูห่วั ณ บริเวณฝำยเขำกระทิง ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

บริษทัมีควำมตั้งใจท่ีจะด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือขยำยผลกระทบเชิงบวกท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ ต่อไป 

การร่วมพฒันาชุมชน หรือสังคม   
บริษทัเลง็เห็นถึงควำมส ำคญั ต่อกำรร่วมพฒันำชุมชน และสงัคม  โดยใหค้วำมร่วมมือหน่วยงำน สถำบนักำรศึกษำ ใน

กำรจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจ ำทุกปี ทั้ งให้กำรสนับสนุนงบประมำณ ในกำรจดักิจกรรม  
รวมถึงกำรส่งพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึน  
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่ำงบริษทั  และชุมชน  และเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณี และ

ส่งเสริมควำมสำมัคคีในท้องถ่ิน บริษัทได้สนับสนุนและให้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ เช่น 
กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ หลอดไฟ และจตุปัจจยัไทยธรรมเน่ืองในวนัเขำ้พรรษำ และวนัส ำคญัทำงศำสนำอ่ืน ๆ  

 มอบของขวญัเน่ืองในโอกำสวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี  2562  ใหก้บัเด็ก ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง    ผ่ำนหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ไดแ้ก่ ก ำนนัพรชยั สวำ่งเถ่ือน, อบต.สวนพริกไทย, ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ต ำบลสวนพริกไทย, โรงเรียนบำ้นพร้ำวใน และ

ศำลำกลำงจงัหวดัปทุมธำนี  และโรงเรียนบำ้นซบัพลู ต ำบลหว้ยบง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสีมำ 

 ร่วมกบัส ำนกังำนสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนจงัหวดัลพบุรี และสถำนประกอบกิจกำรในจงัหวดัลพบุรี จดักิจกรรม 

“แรงงำนลพบุรี ร่วมใจ ปันน ้ ำใจเพ่ือคนชรำ” ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำบำ้นลพบุรี  
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 มอบเส้ือชูชีพให้กบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อทอง เพ่ือน ำไปให้บริกำรประชำชนท่ีจะไปท่องเท่ียวเล่นน ้ ำ เป็นกำร

สนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในต ำบลบ่อทอง จงัหวดัลพบุรี 

 จัดกิจกรรมบริจำคโลหิต DEMCO Blood Donor Day โครงกำร “บริจำคโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์” โดยจัด

ต่อเน่ืองกนัมำเป็นเวลำกวำ่ 7  ปี 

 สนับสนุนจิตอำสำร่วมโครงกำรหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) นักศึกษำวิทยำลยัป้องกัน

รำชอำณำจกัร (วปอ.รุ่นท่ี 27)  มูลนิธิแสงไชกี้ - เหตระกลู หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ กรมกำรแพทยส์ำธำรณสุข ใหบ้ริกำร

ตรวจรักษำโรคทัว่ไปและโรคเฉพำะทำง แจกจ่ำยยำพร้อมใหค้  ำแนะน ำในกำรป้องกนัตนเองจำกโรคภยัไขเ้จ็บ  

 มอบทุนกำรศึกษำพร้อมของเล่น เส้ือผำ้ของใชเ้ด็ก ๆ ใหก้บัมูลนิธิบำ้นนกขม้ิน 

 โครงกำร “ บริจำคคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ”  ให้กบัโรงเรียนวดัดอนเมือง (ทหำรอำกำศอุทิศ) กรุงเทพมหำนคร และ

โรงเรียนคลองลำกคอ้น อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธำนี 

 บริจำคเหล็กให้กบัโรงเรียนบ้ำนหนองเสมำ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี เพ่ือใชใ้นกำรปรับปรุง

หลงัคำหนำ้อำคำรเรียน ท่ีใชส้ ำหรับท ำกิจกรรมของนกัเรียน 

 สนับสนุนจิตอำสำเขำ้ร่วมกิจกรรม “ จิตอำสำพฒันำวดั และสวดมนต์ท ำวตัรเยน็  ” และร่วมกิจกรรม “ โครงกำร

จงัหวดัเคล่ือนท่ีและหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้กับประชำชน ” โดยได้น ำไอศกรีม ไปแจกให้กับ

ประชำชนท่ีมำร่วมงำน และใหบ้ริกำรรับซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำให้กบัประชำชนฟรี ณ วดัคีรีนำครัตนำรำม อ ำเภอหนอง
ม่วง จงัหวดัลพบุรี  
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9.    การก ากบัดูแลกจิการ    

  9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมกำรบริษทั ได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตั้ งแต่ปี  2549 ซ่ึงฉบับ
ปัจจุบนัท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน  2561 คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 
14 สิงหำคม  2561 และคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน  2561 มีมติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
และนโยบำย แนวปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ 
 จรรยำบรรณกรรมกำร และจรรยำบรรณพนกังำน 
 มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของพนกังำน ผูบ้ริหำร 
 คู่มือวำ่ดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 นโยบำย และแนวปฏิบติั กำรจดักำรขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย ์
 นโยบำยและแนวปฏิบติักำรท ำสญัญำปกปิดควำมลบั 
 กฎบตัรคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 คู่มือกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 
 กฎบตัร เพ่ิมกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย 

ในปี พ.ศ. 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหำคม 2562 คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 และคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2562 ได้มีมติทบทวน
ปรับปรุงเพ่ิมเติมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และนโยบำย แนวปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

 แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 25 กำรประชุมคณะกรรมกำร และขอ้ 32 กำรประชุมผูถื้อหุ้น   ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 21/2560 เร่ือง กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบ
ธุรกิจ 

 แกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร : ก ำหนด บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และคุณสมบติัของผูบ้ริหำร
ระดบัสูง  เพ่ิมเติม 

 อนุมติักำรทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หมวด เลขำนุกำรบริษทั 
 แก้ไขเพ่ิมเติมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร : จัดตั้ งคณะกรรมกำรอิสระและก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี

คณะกรรมกำรอิสระ  
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 แกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คดัเลือกประธำนกรรมกำรอิสระและก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี
ประธำนกรรมกำรอิสระ  

 กำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หมวดคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแล
กิจกำร  

 อนุมติักำรทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร  
 กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งตำมมำตรำ 123/5 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วำ่

ดว้ย กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542(แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  นโยบำยกำรใหข้องขวญั ค่ำเล้ียงรับรอง เงินบริจำค เงินสนบัสนุน 

 ทั้ งน้ี เด็มโก้ ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ของบริษัท บนระบบเครือข่ำย DEMCO Intranet และบน
เวบ็ไซตข์องเด็มโก ้www.demco.co.th แลว้ โดยมีเน้ือหำสำระส ำคญั แยกองคป์ระกอบ 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สิทธ์ิของผูถื้อหุน้ 
2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียม 
3. บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 
 สิทธ์ิของผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรให้สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของ ซ่ึงควบคุมเด็มโก้ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริษทัท่ี
เลือกตั้งเขำ้มำ นอกเหนือจำกสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้รำยหน่ึงมีคะแนน
เสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ และสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั นอกจำกนั้น บริษทัส่งเสริมให้ผู ้
ถือหุ้นไดสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐำนอ่ืนๆ เช่น สิทธิกำรไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไร/เงินปันผล กำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือ
บรรจุเป็นวำระกำรประชุม และสำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรรวมถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือร่วมตดัสินใจ และอนุมติัในเร่ือง
ส ำคญัของบริษทัไดแ้ก่ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ วำระอนุมติัจ่ำยเงินปันผล จะมีกำรแจง้นโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั อตัรำเงินปันผลท่ีเสนอจ่ำย พร้อมทั้งเหตุผล และขอ้มูลประกอบวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร 
เด็มโกจ้ะเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น บริษทั ระบุช่ือ นำมสกุล 
พร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมกำรแต่ละคนท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น อำย ุประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ี
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีแยกเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำ ประเภทกรรมกำรท่ี
เสนอ เช่น กรรมกำร หรือกรรมกำรอิสระ หำกกรณีเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้รับด ำรงต ำแหน่งใหม่ บริษทัจะใหข้อ้มูล
กำรเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ และวนัเดือนปีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั วำระก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอ
นโยบำยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง วำระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะเสนอแต่งตั้ง
ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ เป็นผูส้อบบญัชีบริษทัรวมทั้งเปิดเผยคำ่บริกำรตรวจสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืนๆ และกำร
อนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัท่ีมีผลต่อทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นตน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำย
บรรษทัภิบำลไวช้ดัเจนวำ่ บริษทัจะส่งเสริมต่อผูถื้อหุ้นให้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐำน โดยบริษทัจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็น
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กำรละเมิดหรือจ ำกดัสิทธ์ิของผูถื้อหุ้น และบริษทัไดย้ึดถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะไม่เพ่ิมระเบียบ
วำระในกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบวำระก่อน
ตดัสินใจ 

2. บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยเนน้เร่ืองกำรจดัสถำนท่ีให้เหมำะสม และสะดวกต่อกำรเดินทำงมำร่วม
ประชุมของผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี บริษทัได้จดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2562 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษำยน  2562 เวลำ 
14.00 น. ณ หอ้งเจำ้พระยำบอลลูม โรงแรมเจำ้พระยำปำร์ค ซ่ึงผูถื้อหุน้สำมำรถใชบ้ริกำรรถไฟฟ้ำใตดิ้น (MRT) เดินทำงมำ
เขำ้ร่วมประชุมโดยสะดวก นอกเหนือจำกกำรเดินทำงโดยรถยนต ์ซ่ึงไดแ้จง้แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุม เส้นทำงกำรเดินทำง
อยำ่งละเอียดไวด้ว้ย 

3. บริษทัเปิดเผยก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2562 ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมประมำณ 2 
เดือน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได ้โดยแจง้ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์  2562 เม่ือ
คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหก้ ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษำยน 2562 รวมทั้งไดแ้จง้ก ำหนดรำยช่ือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในวนัท่ี 26 มีนำคม  2562 

4. บริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 14 วนัล่วงหนำ้ ก่อนวนัประชุม โดยหนงัสือเชิญประชุมมีขอ้มูลรำยละเอียด
ประกอบวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และครบถว้น พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั แยกเร่ืองแต่ละวำระ
อยำ่งชดัเจน หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. แบบ ค. ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ค ำช้ีแจงวธีิกำรมอบฉันทะ ขอ้บงัคบั 
บริษทั เฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น รำยช่ือ และรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ ท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม ส่งให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 
นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม ก ำหนดกำรประชุม และขอ้มูลต่ำงๆ เก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชุม และ
หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบทำงเวบ็ไซต ์ของบริษทั(WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไทย ภำษำองักฤษ เป็นกำรล่วงหนำ้
ก่อนวนัประชุม 30 วนั และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบดว้ย เม่ือมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำว ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีบริษทัจดัส่ง
ให้กบัผูถื้อหุ้น และใชใ้นกำรประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละวำระ ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขำ้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดเ้สนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง
แทน 

5. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสถำบนัอยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกรำย ให้ควำม
มัน่ใจดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัแก่ผูถื้อหุน้ ก ำหนดจุดตรวจเอกสำร จุดบริกำรรับลงทะเบียนอยำ่งเหมำะสม และเพียงพอ 
โดยให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดล่้วงหน้ำก่อนเวลำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่ำ
กำรประชุมจะแลว้เสร็จ โดยจดัเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบอ ำนำจท่ีมำเขำ้
ร่วมประชุม รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมโดยกำรน ำระบบบำร์โคด้ (Bar Code) มำใชใ้นกำรลงทะเบียน 
กำรนบัคะแนน และแสดงผล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และมีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวส้ ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรมอบ
ฉนัทะ รวมทั้งกำรเล้ียงรับรองท่ีเหมำะสมส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมดว้ย 

6. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี  2562 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษำยน 2562 กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำ
หนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุม กรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร กรรมกำรสรรหำฯ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร กรรมกำรบริหำร
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ควำมเส่ียงองค์กร ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
บญัชีกำรเงินและทรัพยำกรบุคคล และปฏิบติัหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั รวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงร่วมช้ีแจงรำยละเอียดวำระ
ต่ำงๆ ตอบขอ้ซกัถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ 

7. จัดให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอก  (Inspector) เพ่ือท ำหน้ำท่ีดูแลให้กำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัของบริษทัไดแ้ก่ กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่ีมีสิทธ์ิเข้ำร่วมประชุม ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีใช้สิทธิออกเสียง วิธีกำรนับคะแนน โดยในกำรนับคะแนนนั้ นต้อง
สอดคลอ้งกับขอ้บังคบัของบริษทั ตอ้งมีกำรตรวจสอบผลของมติกับผลของกำรลงคะแนนเสียงจำกบตัรลงคะแนนว่ำ
ถูกตอ้งตรงกนั ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดใ้ห้มีอำสำสมคัรผูถื้อหุ้นเป็นกรรมกำรกลำง และผูต้รวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียงในทุกระเบียบวำระอีกดว้ย 

8. กำรประชุมด ำเนินกำรไปตำมล ำดบัของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบล่วงหนำ้ มีกำรระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวำระท่ีเสนอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ประธำนในท่ี
ประชุมเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และซกัถำมเร่ืองต่ำง ๆ ในแต่ละวำระ โดยก่อนเร่ิมพิจำรณำวำระประชุม 
ประธำนในท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทัอธิบำยถึงวธีิกำรอภิปรำย และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวธีิกำร
นบัคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงมติในแต่ละวำระตำมขอ้บงัคบัของเด็มโกใ้ห้ผูถื้อหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม และมีกำรใช้
บตัรลงคะแนน 

9. ประธำนกรรมกำรถือเป็นตวัแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือพบปะและตอบค ำถำมผูถื้อ
หุ้น รวมทั้งผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือตอบค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษทัต่อผู ้
ถือหุ้น นอกจำกนั้นประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง 5 ชุด ไดเ้ขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือตอบค ำถำมผูถื้อ
หุน้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ด ำเนินกำรประชุมอยำ่งเหมำะสมและโปร่งใส จดัสรรเวลำกำรประชุม
อย่ำงเพียงพอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงควำมคิดเห็น และซักถำมอย่ำงทัว่ถึงก่อนจะ
ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวำระ ในระหวำ่งกำรประชุมถำ้ค ำถำมใดไม่เก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำในวำระนั้นๆ  
ประธำนกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงจะน ำไปตอบขอ้ซักถำมในวำระอ่ืน ๆ เพ่ือให้กำรใชเ้วลำในกำรพิจำรณำแต่ละ
วำระเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 

10. บริษทัใหสิ้ทธ์ิผูถื้อหุน้ท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดภ้ำยหลงัเร่ิมกำรประชุมแลว้ และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
วำระท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ 

11. บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ทนัทีในวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ส่งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมเสมอ โดย
ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน เก่ียวกบัรำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และไม่เขำ้ร่วมประชุม ค ำถำม-
ค ำตอบ ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่มติท่ีประชุม และรำยงำนกำร
ประชุมผำ่นเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้www.demco.co.th  

12. บริษทัเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยำ่งชดัเจนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจวำ่
มีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้
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 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
 บริษทัใหค้วำมส ำคญั และดูแลใหมี้กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.    เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้

ทั้ งหมดของบริษทัโดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกัน สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของเด็มโกไ้ดล่้วงหนำ้ก่อนกำรประชุม โดยมีหลกัเกณฑซ่ึ์งไดป้ระกำศแจง้ให้ผู ้
ถือหุ้นทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนำ้ 3  เดือน ก่อนส้ินรอบปีบญัชี (ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 
– 31 ธันวำคม 2562) รวมทั้ งได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดย
คณะกรรมกำรจะเป็นผูพิ้จำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุไวใ้นระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2563 ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิม
ระเบียบวำระกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำ ระเบียบวำระต่ำง ๆ ก่อนตดัสินใจ 

3. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงด้วยกำรมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนเองได ้โดยใชห้นังสือมอบอ ำนำจแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงเองได ้ตำมแบบ
ท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด โดยเด็มโก ้ไดแ้นบเอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุมวธีิกำร
มอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูลของกรรมกำร
อิสระท่ีบริษทั ก ำหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น และเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียในวำระกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งกรรมกำรไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่ำนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั 

4. จดัให้มีเอกสำรเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ส ำหรับผูถื้อหุ้น รวมทั้ งจัดให้มีพนักงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงภำษำคอยให้ควำม
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ชำวต่ำงประเทศในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติซกัถำมขอ้สงสยั หรืออภิปรำยในท่ีประชุม โดยเด็มโกจ้ะ
จดัให้มีกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม พร้อมทั้งมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบส ำหรับผูเ้ขำ้ประชุมท่ำนอ่ืนในท่ี
ประชุมเพื่อรักษำผลประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรทั้งผูถื้อหุน้ชำวไทย และชำวต่ำงชำติ 

5. จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวำระ โดยจดัท ำบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้
ตำมท่ีเห็นสมควร ซ่ึงในระหวำ่งประชุมจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ  โดยบริษทัจะไดน้ ำระบบบำร์โคด้ (Bar 
Code)  มำใชใ้นกำรบนัทึกและแสดงผลกำรลงคะแนนดงักล่ำว พร้อมทั้งจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม เพ่ือน ำผลคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมมำค ำนวณกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งไว้
ล่วงหนำ้ในหนงัสือมอบฉันทะก่อนประกำศผลคะแนนเสียง และมติท่ีประชุม และเพ่ือควำมโปร่งใส เด็มโกไ้ดจ้ดัเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยให้ท่ีปรึกษำอิสระจำกภำยนอก และอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุ้นเป็นสักขีพยำนในกำรนับ
คะแนน  

6. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร บริษัทเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เป็นรำยบุคคล โดยผูท่ี้รับ
คะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตำมจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงได้รับเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น จะได้รับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำร 
นอกจำกนั้นกรรมกำรท่ีไดรั้บเลือกตั้งแต่ละคนจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนนดว้ย 
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7. บริษทัก ำหนดให้คณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของบริษทั ตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตน และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
เป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรของเด็มโก ้หรือบริษทัยอ่ย และเม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นคร้ังแรก และให้
รำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สียตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบให้แก่ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จำกบริษทั และเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล เพื่อให้เป็นไปโดยดว้ย พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และสำมำรถใชข้อ้มูลดงักล่ำวในกำรตรวจสอบ และป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

8. กำรใหสิ้ทธ์ิผูถื้อหุน้ มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่ำเทียมโดยถือวำ่หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หำกคณะกรรมกำรคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก ำลงัพิจำรณำ 

กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองนั้น โดยอำจไม่เขำ้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียง 
เพ่ือใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 

10. บริษทัก ำหนดองค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดดว้ย 

 
 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อสิทธ์ิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ พนักงำนและ
ผูบ้ริหำร และบริษทัย่อยหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอกได้แก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ รัฐบำล ผูร่้วมทุน คู่คำ้ เจำ้หน้ี สังคม ชุมชน และ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่สิทธ์ิขั้นพ้ืนฐำนของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ีไดรั้บควำมคุม้ครองและดูแลเป็นอยำ่งดี
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกเด็มโกต้ระหนักถึงแรงสนับสนุนจำกผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
ต่ำงๆซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสร้ำงก ำไรให้กบับริษทัซ่ึงถือวำ่เป็นกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในระยะยำวของบริษทั
โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัท่ีดีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวใ้นนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรม จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจซ่ึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย และ
ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษทัเคำรพสิทธ์ิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุก ๆ ท่ี ท่ีบริษทัด ำเนินธุรกิจเสมอ นอกจำกน้ีบริษทัได้
จดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนทั้ งในส่วนหน่ึงในรำยงำนประจ ำปีและแยกต่ำงหำกเป็นรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนตำมกรอบ
มำตรฐำนสำกล (ดูรำยงำนควำมยัง่ยนืประจ ำปี  2562) 
 
การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มหลกั ๆ ของบริษัท 
 บริษทัมีเจตนำรมณ์ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน 
และควำมยัง่ยืนของกิจกำร ในปี  2562 บริษทัไดมี้กำรดูแล และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียตำมกฎหมำย หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั และไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัท่ีไดก้ ำหนดเป็นจริยธรรม และ
จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนกังำน มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร และพนกังำน 
 เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสญัญำท่ีจะร่วมกนัยดึถือสำระส ำคญัในแนวทำงกำรปฏิบติังำน เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ 
บริษทัจะพฒันำระบบกำรจดักำรใหเ้หมำะสม เนน้กำรสร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจนค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดข้อให้บุคลำกรทุกระดบัของบริษทัท ำควำมเขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็น
หลกัปฏิบติัของบริษทั ดงัน้ี 
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ผู้ถือหุ้น 

 บริษทั มุ่งมัน่ในกำรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึงควำม
เจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัในระยะยำว และผลตอบแทนท่ีดี 

 บริษทั ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีคุณธรรม ควำมซ่ือสตัย ์สุจริต เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงผูถื้อหุน้ทั้งรำยใหญ่ และรำย
ยอ่ย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

 บริษทั บริหำรกิจกำรของบริษทัใหมี้ควำมเจริญกำ้วหนำ้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ 
 บริษทั เปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และผลประกอบกำรของ

เด็มโกท่ี้เป็นจริงอยำ่งครบถว้นเพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงให้เห็นสภำพของกำรประกอบกำร และสภำพ
ทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั 

พนักงาน 

 บริษทั ถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัหน่ึงสู่ควำมส ำเร็จ คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแล
เร่ืองค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรของพนกังำน และเปิดเผยระเบียบวำ่ดว้ยสิทธิประโยชน์ของพนกังำน โดยกำรแจง้เป็น
หนังสือเวียนให้พนักงำนรับทรำบ และลงไวใ้น Intranet ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
พนกังำนทุกระดบั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 บริษัท จัดให้มีช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน หำกมีปัญหำระหว่ำงพนักงำน หรือระหว่ำงพนักงำนกับผูบ้ังคับบัญชำ 
พนกังำนมีสิทธิร้องทุกข ์โดยผูท่ี้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้และหำกพิสูจน์ไดว้ำ่
กระท ำไปโดยสุจริตจะไดรั้บควำมคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซ่ึงเด็มโก ้จะไม่ถือเป็นกำรเลิกจำ้ง หรือกำร
พิจำรณำลงโทษท่ีจะส่งผลเสียต่อพนกังำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ประกำรใด 

 บริษทั มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลงังำน และแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหำรถือเป็นหน้ำท่ีของ
พนักงำนทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภำยใตแ้นวคิด Green 
Business and Infrastructure  

 บริษทั ไดมี้แนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรท่ีชดัเจนพร้อมทั้งปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั มีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของพนกังำน ภำยใตโ้ครงกำร IDEMCO พร้อมทั้งให้ควำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิตตลอดเวลำกำร
ท ำงำน และกำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม เช่น กำรจดัให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
กำรจดัใหมี้สวสัดิกำรประกนัชีวติกลุ่ม กำรจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 บริษทั ดูแลควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน มีมำตรกำรไม่น้อยกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ตำมมำตรฐำนสำกล  กบัด ำเนินกำรเพ่ือควบคุม ป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำง ๆ อนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ อคัคีภยั 
กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อพนกังำน บริษทัจดั
ใหมี้อุปกรณ์ควำมปลอดภยัอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

รัฐบาล 

 บริษทั ถือปฏิบติัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบต่อภำครัฐ โดยด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด และให้กำรสนับสนุนโครงกำรจำกภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
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ประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้ งให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีครบถ้วน ถูกตอ้งตำมท่ี
หน่วยงำนภำครัฐร้องขอ เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใส ตลอดจนสร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมเช่ือถือร่วมกนั 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัไดแ้บ่งปันคุณค่ำขององคก์ร โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพ และควำมปลอดภยั
กบัผูร่้วมงำน และชุมชนรอบดำ้น ผำ่นกำรออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีของมูลนิธิแสงไชก่ี้ เหตระกลู กำรช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษยโ์ดยบริษัทร่วมกับโรงพยำบำลปทุมธำนี สภำกำชำดไทย เปิดรับบริจำคโลหิตจำกผูบ้ริหำร พนักงำน และ
ประชำชนทัว่ไป  อยำ่งสม ่ำเสมอทุก 3 เดือน กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำให้กบัโรงเรียน และวดั ใน
ชุมชนใกลเ้คียงบริษทั 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท ำงำนในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะ
บริหำรจดักำร เพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือใหเ้ด็มโกอ้ยูร่่วมกบัชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี
ปฏิบติักำรโดยสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกนัร่วมแกปั้ญหำเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ชุมชนและสังคมไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน (ดู
รำยละเอียดไดท่ี้รำยงำนควำมยัง่ยนื ประจ ำปี 2562) 

คู่ค้า 

 บริษทัจะด ำเนินกำรคัดเลือกคู่คำ้ตำมหลกัเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลกัษณะ ท่ีได้ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดของเด็มโก ้
รวมถึงกำรจดัซ้ือ จดัหำ ท่ีมีหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของบริษทั วำ่ดว้ยระเบียบกำรจดัซ้ือ 
จดัหำ ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสใหข้อ้มูลแก่คู่คำ้อยำ่งเท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คำ้ รวมถึงเป็นกำร
สนบัสนุนคู่คำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม ซ่ือสตัย ์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ของบริษทับนพ้ืนฐำนของควำมเสมอ
ภำค และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่ือสำรและพฒันำกระบวนกำรของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ำย 

 บริษทัไม่เรียกรับ และต่อตำ้นกำรกระท ำหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต เอำรัดเอำเปรียบ แก่คู่คำ้ 
 บริษทัไดมี้กำรพฒันำช่องทำงและร้องเรียนในกำรติดต่อกบับริษทั เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัคู่คำ้ และผูมี้ส่วนได้

เสียทั้ งช่องทำงออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้ งมีส่วนงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลบริหำร และรับเร่ือง
ร้องเรียน 

คู่แข่ง 

 บริษทั ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขนัเสรี และค ำนึงถึงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม บริษทัไม่ท ำควำมตกลงใด ๆ กับคู่
แข่งขนั หรือบุคคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ หรือส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอยำ่งไม่
เป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉอ้โกง กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

 กำรให ้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษทัแก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้ บริษทั จะใหค้วำมร่วมมือ
กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ หำกเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูรั้บบริกำร และตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงก่อนเสมอ 

เจ้าหนี ้

 บริษทัปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ี
อย่ำงเคร่งครัด และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำรช ำระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้ ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หน้ี บริษทัไม่ใช้
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เงินทุนท่ีไดจ้ำกกำรกูย้มืเงินไปในทำงท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ำกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน ตลอดจนไม่ใชว้ธีิกำรท่ีไม่
สุจริต ปกปิดขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำใหเ้จำ้หน้ีเกิดควำมเสียหำย 

ลูกหนี ้

 บริษทัจะปฏิบติัตำมสัญญำขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัในกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสิน 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจำกบัลูกหน้ีเป็นกำรล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ และป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย โดยใชห้ลกักฎหมำยควบคู่กบัหลกัธรรมำภิบำล 

 บริษทัจะด ำเนินกำรรำยงำนขอ้มูลลูกหน้ีคำ้งช ำระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำให้แก่ลูกหน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ และจะ
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัท่ีมีต่อลูกหน้ี 

ลูกค้าและประชาชน 

 บริษทัใหค้วำมร่วมมือ สนบัสนุนกำรพฒันำชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรม และคุณภำพชีวติของสงัคมรอบ ๆ พ้ืนท่ีตั้ง และ
ใกลเ้คียงหน่วยงำนของบริษทั  โดยค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
คุณภำพชีวติของประชำชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 บริษทั ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดลอ้มเกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 บริษทั มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ ใหไ้ดรั้บบริกำรท่ีดี มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสูงอยำ่ง

ต่อเน่ือง และจริงจงั 
 
นโยบายและแนวทางปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกบักำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยก ำหนดไวใ้น
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและให้ค  ำจ ำกดัควำมของทรัพยสิ์นทำงปัญญำหมำยควำมรวมถึงสิทธิบตัร อนุ
สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีค่ำของบริษทั พนักงำนมีหน้ำท่ี
ปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทั ให้พน้จำกกำรน ำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญำตและตอ้งเคำรพ
ลิขสิทธ์ิของเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้น ๆ  

แมว้ำ่บริษทัก ำหนดใหเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนแต่เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงำนบริษทัทุกคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำยค ำสั่งบริษทั และตำมมำตรฐำนท่ีบริษทั ก ำหนด ซ่ึงพนักงำนทุกคนตอ้งมีวินัยในกำรใช้
ระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสำรของบริษทั โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้นทั้งน้ี หำกบริษทัพบวำ่พนกังำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอยำ่งเป็น
ธรรม ปรำกฎวำ่เป็นจริงจะไดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 บริษทั ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนฉะนั้นจึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนบริษทั ทุกคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำยค ำสั่งบริษทั และตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ หมวด 7 กำร
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ปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น 7.5 กำรใชแ้ละดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทัและจรรยำบรรณพนกังำน วำ่ดว้ยกำร
ส่ือสำร และกำรแสดงออกในนำมบริษทั ท่ีก ำหนดให้พนกังำนบริษทัทุกคนมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกนัและดูแลให้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของบริษทั มำอยูใ่นควำมครอบครองหรือหนำ้ท่ีรับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูกบุคคลท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ถึงโดยมิชอบและตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งตอ้งมีวนิยัในกำรใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรของบริษทั ไม่ใหส่้งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ่ื้น 
 ทั้ งน้ี หำกบริษัทพบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรมปรำกฏว่ำเป็นจริงจะได้รับกำร
พิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
 กำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของกำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำยนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุกคนในบริษทั ตระหนกัและ
ให้ควำมส ำคญั โดยก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณบริษทั ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ บริษทั ท่ีตอ้งปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก ำหนด และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงั 

บริษทัมุ่งเนน้ให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกนัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำยดว้ยควำมเคำรพใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนับนพ้ืนฐำนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษยห์รือไม่กระท ำกำรใหก้ระทบสิทธิเสรีภำพ
ของบุคคลอ่ืนท่ีขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมำยโดยแนวปฏิบติัดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นมำตรฐำนจริยธรรมองคก์รท่ีบุคลำกรทุกคนใน
บริษทั ตอ้งถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและ
ถือเป็นกำรกระท ำผิดทำงวนิยัดว้ย 

บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกิจกรรมท่ีอำจมีผลตอ่หลกัสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดำ้น โดยยดึถือ และปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีนโยบำยอยำ่งชดัเจนท่ีจะไม่จำ้งแรงงำนเด็กยึดมัน่ในเสรีภำพของกำรนบัถือศำสนำ กำรไม่เลือกปฏิบติั
จำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนภำพทำงสังคม นอกจำกน้ีบริษทัยงัให้ควำมเคำรพต่อหลกัสิทธิ
มนุษยชนของพนักงำนทุกระดบัชั้น อย่ำงเคร่งครัดโดยจะปกป้อง และไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของพนักงำน เช่นประวติัส่วนตวั 
ค่ำจำ้งเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กบับุคคลภำยนอก หรือผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งรับทรำบ โดยยงัไม่ไดรั้บอนุญำตจำกพนกังำน
และได้ก ำหนดให้มีกำรใช้ขอ้บังคบัเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนจัดท ำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงำนได้รับทรำบถึงกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนผำ่นกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเร่ิมปฏิบติังำน 
 
ช่องทางการตดิต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 
 บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพ่ือกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวำ่งกนั ตลอดจนรับ
ฟังควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม
จำกกำรปฏิบติัของบริษทั สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชมหรือแจง้เบำะแส ต่อบริษทั ไดห้ลำยดำ้นทั้งดำ้นธรรมำภิบำล รวมถึง
พฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์รทั้งจำกพนกังำนเองและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนดว้ย บริษทั 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นควำมลบั ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดังกล่ำวจะรับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่ำนั้นเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียนและไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรรับเร่ืองและสอบสวนไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรโดยบริษทัไดจ้ดัท ำช่องทำงกำรติดต่อร้องเรียน หรือแจง้เบำะแส ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  
E-mail address : goodgovernance@demco.co.th 
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2. เลขำนุกำรบริษทัฯ Email address : paitoongcc@demco.co.th 
3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

 Email address : wonruedee@demco.co.th 
4. ตูรั้บควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส ำนกังำนใหญ่ 

 
ส่งจดหมำย หรือช่องทำงอ่ืนตำมสมควรและปลอดภยั ถึง ส ำนกังำนตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 59 ม.1 
ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000 หรือโทรสำร 02-9595811 ต่อ 2018 
ซ่ึงบริษทัมีมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยถือว่ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบัและจะด ำเนินกำรพิสูจน์หำขอ้เท็จจริง เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

 ผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนั้นจะท ำให้
เกิดควำมไม่ปลอดภยัหรือเกิดผลกระทบในทำงลบใด ๆ 

 บริษทัถือวำ่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและผลกระทบในทำง
ลบของผูร้ำยงำนแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส ำคญัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรสอบสวนหรือ
หำขอ้เท็จจริงมีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลบัของผูใ้ห้ขอ้มูลอย่ำงเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่ำฝืน จะถือเป็นกำรกระท ำผิดวินัย
ร้ำยแรง 

 หำกมีกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท่ี้เป็นพยำน ถือเป็นกำรกระท ำผิดวินยัร้ำยแรง 
และอำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยได ้

 กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้้องเรียนสำมำรถร้องขอให้
บริษทั ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมไดห้รือบริษทั อำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ
หำกเห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดผลกระทบในทำงลบหรือควำมไม่ปลอดภยั 

 ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทำงลบจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 
 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของ บริษทั นอกจำกเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษทั จะเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัดว้ย เช่น รำยงำนประจ ำปี นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ขอ้มูล
บริษทั ข่ำวประชำสัมพนัธ์ โดยกำรปรับปรุงเวบ็ไซตอ์ยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และบุคคลภำยนอกสำมำรถรับขอ้มูลข่ำวสำร
ไดท้นัต่อเหตุกำรณ์เขำ้ถึงโดยสะดวก และไดรั้บประโยชน์มำกท่ีสุด ดงัน้ี 

1. สำรสนเทศท่ีส ำคญัของบริษทั ประกอบดว้ย ขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มูลทำง
กำรเงิน โดยเฉพำะในส่วนของงบกำรเงินนั้นไดผ้่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีวำ่ถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็ม
โกก่้อนเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้นโดยคณะกรรมกำรบริษทัรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กบัรำยงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปีดว้ยนอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรำยกำร
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ระหวำ่งกนั รวมถึงบทวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำรไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี  2562  (แบบ56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-2)  เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ บริษทัท่ีไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน บริษทัเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษเช่นขอ้มูลบริษทั ประวติัคณะกรรมกำร บริษทั รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยืน หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของเด็มโกแ้ละคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณของ 
บริษทั ปี   2562 

3. บริษทัไดเ้ปิดเผยประวติัของคณะกรรมกำรบริษทั และบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 5 ชุด ตำมขอ้บงัคบั 
จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมในปี   2562 และเปิดเผยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นไปตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรระดบัสูงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี  2562 (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56-2) ดว้ย 

4. บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือท ำหน้ำท่ีส่ือสำรข้อมูลส ำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรำยย่อย ผูถื้อหุ้น และ
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์บริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้งครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง 
รวมทั้ งกำรน ำเสนอผลงำน และกำรแจง้สำรสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถำบนันักลงทุนรำยย่อย ผูถื้อหุ้นและ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู ้เก่ียวข้อง โดยได้เข้ำร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำด
หลกัทรัพย ์เป็นประจ ำทุกไตรมำส 

5. บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลทำงกำรเงิน บทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management Discussion 
and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงินทุกไตรมำส รวมถึงข้อมูลส ำคัญอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. จดัท ำรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจวำ่ขอ้มูลท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง 
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กำรรำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทั 
ในปี  2562 กำรเปล่ียนหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

จ ำนวนหุน้ท่ี
ถือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2561 

จ ำนวนหุน้ท่ี
ถือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2562 

จ ำนวนหุน้ท่ี
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
ในปี2562 

สดัส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%) 

1* นำงประพีร์   ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 143,372,254 143,637,254 265,000 19.67 

2 นำยนริศ   ศรีนวล กรรมกำรอิสระ 0.00 0.00 - 0.00 
3 นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั กรรมกำรอิสระ 205,000 205,000 - 0.03 

4 นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง กรรมกำรอิสระ 0.00 0.00 - 0.00 

5 นำยปริญช ์ ผลนิวำศ กรรมกำรอิสระ 0.00 0.00 - 0.00 

6 นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมกำรอิสระ 0.00 0.00 - 0.00 

7 นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำร 806,060 806,060 - 0.11 

8 นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำร 1,452,701 1,452,701 - 0.20 

9 นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมกำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

4,137,399 4,137,399 - 0.57 

10 นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั กรรมกำรและรอง
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

561,557 561,557 - 0.08 

11 นำยรักษำ  สำรณำคมน์กลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 246,939 246,939 - 0.03 

12 นำยฉตัรชยั  พืชพนัธ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 86 86 - 0.00 

13 นำยนรินทร์   เอกนิพิฐสริ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 0.00 0.00 - 0.00 

14** นำงสำวรัชนีวภิำ ปุ้ยพนัธวงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  244,109 - 0.03 
หมำยเหตุ    * ล ำดบัท่ี 1 รวมคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ 
 ** ล ำดบัท่ี 14 ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 
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 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ      

 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ ส้ินปี  2562  บริษทัมีกรรมกำรจ ำนวน 10 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 9 คน และ
จำกกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทดแทนกรรมกำรท่ีลำออก อีก 1 คน ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัโครงสร้ำงคณะกรรมกำร
บริษทัให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดูแล ตลอดจนมีองคป์ระกอบท่ีหลำกหลำย ทั้งในดำ้นทกัษะวิชำชีพ ควำม
เช่ียวชำญเฉพำะดำ้นตำม DEMCO Board Skill Matrix อำย ุเพศ และคุณสมบติัส ำคญัอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นและสอดคลอ้งกบันโยบำย
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
 คณะกรรมกำรบริษทัทั้ง 10 คนดงักล่ำว ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นเพศหญิง 1 คน และเพศชำยจ ำนวน 9  คน  ซ่ึง
เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้หลำกหลำยทั้ งดำ้น วิศวกรรม กำรบัญชีและกำรเงิน กำรจดักำรองค์กร กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำร
บริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กฎหมำย และเทคโนโลย ีรวมถึงประสบกำรณ์ดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีลว้นเป็นประโยชน์ และ
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยองคป์ระกอบของกรรมกำรบริษทั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
   กรรมกำรอิสระ  จ ำนวน 5 คน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50) ไดแ้ก่ นำยนริศ ศรีนวล  นำยเสริมศกัด์ิ จำรุมนสั  นำยปรำโมทย ์

อินสวำ่ง  นำยปริญช ์ผลนิวำศ    และนำยปัญญ ์เกษมทรัพย ์
 กรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำร จ ำนวน 3 คน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30) ไดแ้ก่ นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ     

และนำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
  กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  จ ำนวน 2 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) ได้แก่ นำยพงษ์ศักด์ิ  ศิริคุปต์ และ         

นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั 

ส ำหรับคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ดูรำยละเอียดไดท่ี้ขอ้ 9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 
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รำยนำมกรรมกำรและปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับ

ต าแหน่ง 
จ านวนปีที่

เป็นกรรมการ 
1.นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 26/5/2549 13 

2. นำยนริศ  ศรีนวล 
ประธำนกรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

14/11/2557 5 

3. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั 
กรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  กรรมกำร
ตรวจสอบ 

11/7/2556 6 

4.  นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง 
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และ
ก ำกบัดูแลกิจกำร 

29/1/2562 1 

5.นำยปริญช ์ ผลนิวำศ 
กรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรตรวจสอบ  

27/4/2561 2 

6. นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
ลงทุน 

27/4/2561 2 

7.นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 
กรรมกำร  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบั
ดูแลกิจกำร 

26/5/2549 13 

8.นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
กรรมกำร  กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และก ำกบัดูแลกิจกำร  กรรมกำรลงทุน 

26/4/2560 3 

9. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  

26/5/2549 13 

10. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั 
กรรมกำร  กรรมกำรบริหำร  กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงองคก์ร กรรมกำรลงทุน 

29/4/2556 6 

 

 

   วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในทุกคร้ังของกำรประชุมสำมญัผูถื้อ

หุ้นประจ ำปี โดยให้กรรมกำรซ่ึงอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกรณีท่ีกรรมกำรท่ีจะพน้จำกต ำแหน่ง
ดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสำม ก็ให้ใชจ้  ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสำม โดยกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งอำจไดรั้บ
กำรเลือกตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

2. เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระในกรณี
ปกติโดยทัว่ไปไม่ควรเกินกวำ่ 3 วำระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนัหรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
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3.  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้ต ำแหน่ง เม่ือ 
 ตำย 
 ลำออก 
 ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ/หรือกฎหมำย

วำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู ้
ถือหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศำลมีค ำพิพำกษำหรือมติใหอ้อก 
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง 

บริษทั  กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนบริษทัมหำชนทรำบดว้ยก็ได ้

5.  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมกรรมกำรในครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกวำ่ 2 
เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

 การแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

บริษทัไดมี้กำรแบ่งแยกต ำแหน่ง และอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ไวอ้ยำ่งชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี กำรก ำกบัดูแล และควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนภำยใน โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประธำนกรรมกำร (บริษทั) 
ประธำนกรรมกำรบริษทั เป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบัประธำนกรรมกำรบริหำร และ

กรรมกำรผูจ้ดักำร รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีระหวำ่งกำร
ก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบัดูแลกิจกำร และกำรบริหำรงำน โดยประธำนกรรมกำรมีบทบำทและหนำ้ท่ีส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ดูแลใหมี้วำระกำรประชุมท่ีส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยเฉพำะเร่ืองยทุธศำสตร์องคก์ร จดัสรรเวลำให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรน ำเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน และทนัเหตุกำรณ์ เปิด
โอกำสให้กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมไดแ้สดงควำมคิดเห็น และสอบถำมไดอ้ย่ำงทัว่ถึง ตลอดจนดูแลให้มติท่ีประชุมมีควำม
ชดัเจน พร้อมให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรยงัมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำรดูแลให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้
เช่น เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั กำรก ำหนดหน้ำท่ีของกรรมกำร และแผนสืบทอดต ำแหน่งของผูบ้ริหำร
ระดบัสูง 

ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร โดย

มีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบหลกัในกำรก ำกบัดูแลงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ซ่ึงมีหนำ้ท่ี และบทบำทท่ีส ำคญัในกำรดูแลใหก้ำร
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ด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมกลยทุธ์ เป้ำหมำย รวมถึงระเบียบของบริษทั รวมทั้งบริหำรกิจกำรของกลุ่มบริษทัให้เป็นไป
ตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมผูจ้ดักำรไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร
บริษทัใหเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 

บริษทัมีนโยบำยเร่ืองกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมกำรบริษทั รวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงไวอ้ยำ่งชดัเจน โดย
ก ำหนดให้กรรมกำรบริษทัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนรวมกนัไม่เกิน 5 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  (CG Code 2017) และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย   

ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนของกรรมกำร บริษทัไดก้ ำหนดเป็นระเบียบภำยในใหต้อ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำรดว้ย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนของประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำร
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพในฐำนะผูบ้ริหำรระดบัสูง ซ่ึงไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร จึงมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนท่ีผูบ้ริหำรระดับสูงสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 

1. กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ของบริษทัสำมำรถเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร หรือ
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งในบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั ในกลุ่มธุรกิจของเด็มโก ้

2. ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั หรือองคก์รอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั 
ไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัลงทุน 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัมีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั  โดยคณะกรรมกำร

บริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท   และผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัได้จัดให้มีกำร
แบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรท่ีชดัเจน และดูแลใหมี้ระบบงำนท่ีให้ควำม
เช่ือมัน่วำ่กิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทั  ด ำเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยและจริยธรรม 
 กรรมกำรบริษทัทุกท่ำนมีควำมเขำ้ใจในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั   และมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ (Code of Ethics or Statement of Business Conduct) 
 คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
มีดงัน้ี 
 1. อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่บริษทัอยำ่งย ัง่ยนื 

1.1 ก ำหนดวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลัก (Objective) ครอบคลุมถึงเป้ำหมำยและแนวคิดหลักขององค์กร 
(Control Idea)  และเป้ำหมำยในระยะสั้ น แนวคิดหลกัขององค์กรสำมำรถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทศัน์ 
หลกักำร และรูปแบบธุรกิจท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรให้เป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื มีจริยธรรม เคำรพสิทธ์ิ และมี
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ควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันำ ลดผลกระทบดำ้นลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  

1.2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน  และพิจำรณำอนุมติัแผนงำนและงบประมำณ ตลอดจนกำรจดัสรร
ทรัพยำกรส ำคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำย ให้สำมำรถแข่งขนัได ้มีผลประกอบกำรท่ีดี โดย
ค ำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลำง และระยะยำว สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

1.3  ติดตำม ประเมินผล ก ำกบัดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลำปำนกลำง และ/หรือ
ประจ ำปีของกิจกำรว่ำสอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัของธุรกิจ สร้ำงคุณค่ำให้ทั้ ง
กิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

1.4  สนบัสนุนใหมี้กำรน ำนวตักรรม และเทคโนโลยมีำใชใ้นกิจกำรอยำ่งเหมำะสม และปลอดภยั 
1.5 มีหน้ำท่ีดูแลให้กรรมกำรทุกคน และผูบ้ริหำรปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั (Duty of Care) 

และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.6  สร้ำงและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งในฐำนะผูน้ ำในกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร 

1.7  เขำ้ใจขอบเขตหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ท่ี และ
ควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรอยำ่งชดัเจน ติดตำมดูแลให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำย
จดักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

1.8    ก ำหนดหลกักำร นโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน อำทิเช่น 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง นโยบำยลงทุนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ 
นโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูล กฎบตัร ขอ้บงัคบับริษทั นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1.9    ก ำกบัดูแลกิจกำร ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  (CG Code 2017) เพ่ือให้กิจกำรเป็นไปเพ่ือกำรสร้ำง
คุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

  2.  อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
 2.1 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต ระมดัระวงั รักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
2.2  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั รวมถึงกำรจดัส่งเอกสำรเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
2.3  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัใหมี้ระบบกำรบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ

ได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบกำรจดัเก็บเอกสำรท่ีท ำใหส้ำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภำยหลงั 
มีกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2.4  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัใหมี้กำรท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัใหมี้ควำมถูกตอ้งเพ่ือ
แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดต้รงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทก่อนท่ีจะ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำและอนุมติั 



    บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                     แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                  

ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 44 

                  2.5  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีกำรก ำหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย  กลยุทธ์ และทิศ 
ทำงกำรด ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรบริหำรจดักำรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  พร้อมทั้ งแผนกำร
ด ำเนินงำน และงบประมำณประจ ำปี ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม 

                     2.6  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งก ำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด
ไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 

                      2.7   คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดักำรบริษทัให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและควำมถูกตอ้งในสังคม   เป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ  และตำมระเบียบท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทั  
รวมทั้งจดักำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

                      2.8   คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั้ ง ฝ่ำยจัดกำร เพ่ือท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำร รวมถึงก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

                      2.9   คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดักำรแต่งตั้ง กรรมกำรผูจ้ดักำร เพ่ือบริหำรควบคุมดูแลกิจกำรทั้งปวงของบริษทั 
รวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม ตลอดถึงกำรส่งเสริม สนบัสนุนให้มีกำรพฒันำ
ผูบ้ริหำรระดับสูง จดัให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผูบ้ริหำรระดับสูง และติดตำมดูแลให้มีกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีเหมำะสม 

  2.10  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีกำรใหคุ้ณใหโ้ทษแก่กรรมกำรผูจ้ดักำรโดยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
2.11   คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือให้

มัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่รวมทั้งปฏิบติัตำม
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2.12   คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งพิจำรณำและมีมติอนุมติักำรแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขำ้เป็นกรรมกำร และ/
หรือ ผูบ้ริหำรในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อย บริษทัร่วม รวมถึงกำร
ก ำหนดใชน้โยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย หรือบริษทั
ร่วม เพ่ือแสดงวำ่บริษทัมีกลไกกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ยตำมท่ีก ำหนดในประกำศท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัตำมท่ีไดมี้กำรแกไ้ข 

2.13  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งพิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เป็น
ตน้ รวมถึงกำรก ำหนด ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี ตลอดจนค่ำตอบแทน ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ 

2.14  คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจัดท ำกฎบัตร นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคน ใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดควำมเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

2.15  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัให้มีเลขำนุกำรบริษทั เพื่อให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ี
คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรและบริษทั  ปฎิบัติให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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 เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีเร่ืองท่ี
กรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
      (ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนด ใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
      (ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้
ร่วมประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
      (ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
      (ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย
ใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
      (ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
      (จ) กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบริษทั 

      (ฉ) กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย ์และ/หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียง
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทัจดัใหมี้กำรประชุม 10 คร้ัง กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร  เป็นดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ วนัที ่/ คร้ังทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

วนัทีป่ระชุม
คณะกรรม 
การทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหาร 

 รายช่ือ 

ครั้
งท

ี ่1 
(29

 ม
.ค
. 6
2) 

ครั้
งท

ี ่2 
(27

 ก.
พ.
 62

) 

ครั้
งท

ี ่3 
(25

 เม
.ย.
 62

) 

ครั้
งท

ี ่4 
(14

 พ
.ค
. 6
2) 

ครั้
งท

ี ่5 
(23

 ก.
ค.
 62

) 

ครั้
งท

ี ่6 
(14

 ส
.ค.
 62

) 

ครั้
งท

ี ่7 
(4 
พ.
ย. 
62
) 

ครั้
งท

ี ่8 
(13

 พ
.ย.
 62

) 

ครั้
งท

ี ่9 
(26

 ธ.
ค.
 62

) 

รว
ม 

26
 ธ.
ค. 
62
  

1 นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์          9  
2 นำยนริศ ศรีนวล          9  
3 นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั          9  
4 นำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง*          8  
5 นำยปริญช ์ผลนิวำศ          9  
6 นำยปัญญ ์เกษมทรัพย ์   -       8  
7 นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ          9  
8 นำยโอฬำร ปุ้ยพนัธวงศ ์         - 8  
9 นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์          9  
10 นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั          9  

รวมกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม 9 10 9 10 10 10 10 10 9  7 
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 9 10 10 10 10 10 10 10 10  8 
คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำรเขำ้
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ของ
กรรมกำรทั้งหมดในแต่ละคร้ังท่ี
ประชุม 

100 100 90 100 100 100 100 100 90 97.78 87.5 

หมำยเหตุ  * เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  วนัท่ี 29 ม.ค.2562 แทนนำยวทิยำ  
คชรักษ ์

 คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการฝ่ายจดัการ    
       คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี 2560 (CG Code 2017) โดยเล็งเห็นว่ำกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่เพียงประกำรเดียวยงัไม่เพียงพอส ำหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีดี 
เน่ืองจำกทั้งภำคธุรกิจ และผูล้งทุนต่ำงตอ้งกำรผลประกอบกำรท่ีดีของกิจกำร กิจกำรตอ้งสำมำรถปรับตวัให้เหมำะสมกบักำร
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เปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจได ้และมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือให้บริษทัสำมำรถเติบโตอยู่รอดไดใ้น
ระยะยำว โดยเพ่ิมเนน้บทบำทควำมเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ตั้งแต่กำร
ก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร จนถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ในประเด็นส ำคญัๆ คือ กำรแบ่งบทบำท
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยจดักำรให้ชดัเจน บทบำทในกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยใหก้ำร
สร้ำงคุณค่ำกิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส่วนเดียวกบักำรประกอบธุรกิจ บทบำทในกำรก ำกบัดูแล กลยุทธ์ 
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณโดยสนับสนุนกำรน ำนวตักรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) มำใชเ้พ่ิมคุณค่ำ รวมถึง
บทบำทในกำรก ำกบัดูแลเทคโนโลยสีำรสนเทศ บทบำทในกำรก ำกบัดูแลใหมี้นโยบำยเก่ียวกบักำรจดักำรขอ้มูลลบั และ Market 
Sensitive Information กบับทบำทในกำรดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และ
กลไกในกำรกอบกูฐ้ำนะกำรด ำเนินงำน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทัได้พิจำรณำ
อนุมัติปรับโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ิมคณะกรรมกำรลงทุน เป็นผลให้บริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อย (Board 
Committee)  5 คณะ เพ่ือช่วยกลัน่กรองและก ำกบัดูแลงำนเฉพำะดำ้นต่ำง ๆ  

คณะกรรมกำรชุดย่อยจะมีกำรประชุมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะและใน
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยมีกำรก ำหนดวนัประชุมแต่ละคณะไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี  

ทั้ งน้ี  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ในข้อ 9.2 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  หรือในเวบ็ไซตบ์ริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้วัขอ้กฎบตัร สรุปดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมขอ้กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ก ำหนดซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ทำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน ซ่ึงกรรมกำร

ท่ีไดแ้ต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด  เพ่ือท ำหน้ำท่ีและรับผิดชอบในดำ้นต่ำง ๆ ได้แก่ รำยงำนทำงกำรเงิน กำร

ควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์กำรปฎิบติัตำมหลกัจริยธรรม จรรยำบรรณ และกำร

บริหำรควำมเส่ียง เช่นกำรสอบทำนให้เด็มโกมี้กำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ กำรสอบทำนวำ่ฝ่ำยบริหำรได้

ก ำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล กำรสอบทำนระบบกำรบริหำรควำม

เส่ียง รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหน้ำท่ี

ส ำคญัในกำรเสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีภำยนอก พร้อมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีแก่คณะกรรมกำรบริษทั

เพื่อขออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี  

2. คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ  
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่ได้

เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำรส่วน
ใหญ่ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ  

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกั ดงัน้ี  
1)  งำนดำ้นสรรหำ ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ ำนำจในกำรจัดกำร 

ตลอดจนคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด

http://www.demco.co.th/
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ยอ่ย  (Board Committees) ผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร และท่ีปรึกษำของบริษทั รวมถึงก ำกบัดูแล ก ำหนดนโยบำย สรรหำกรรมกำร 
และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจของบริษทั โดยในกำรสรรหำกรรมกำร บริษทัไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรพิจำรณำ 
โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติัหรือกีดกนับุคคลใด โดยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงทำงเพศ สัญชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือสถำนภำพสมรส
แต่อยำ่งใด รวมถึงไดก้ ำหนดทกัษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญ (Board Skill Matrix) ซ่ึงครอบคลุม และเหมำะสมกบัทิศทำงกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรประเมิน และสรรหำดว้ย  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร มีหน้ำท่ีด ำเนินกำร เพ่ือมัน่ใจว่ำ
บริษทัมีแผนสืบทอดต ำแหน่ง และควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม ส ำหรับประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร  

2) งำนด้ำนพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวน
ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูมี้อ ำนำจกำรจดักำรของ
บริษทั โดยค ำนึงถึงขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนก ำหนดแนว
ทำงกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของกรรมกำรบริษทั และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรของบริษทั นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร ยงัท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมกำร และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจของบริษทั  

3) งำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลของบริษทั ติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงทบทวน และปรับปรุงนโยบำยให้มีควำมเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของ
บริษทัให้สอดคลอ้งกับหลกับรรษทัภิบำลของหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดูแล รวมทั้ งจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ประจ ำปีของประธำนกรรมกำร กรรมกำรรำยบุคคล คณะกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดยอ่ย  

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  
คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management Committee : 

CRMC) ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ กบัประธำนกรรมกำรควร
เป็นกรรมกำรอิสระ   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2557  โดยไดมี้กำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำรกิจ
ของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนภำยในองคก์ร 
ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรบริหำรจดักำรของบริษทั  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรจะให้กำร
สนับสนุนและปฏิบติักำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงอำศยัหลกักำรพ้ืนฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรขององคก์รท่ีดี 
(Good Corporate Governance) โดยมีกำรเช่ือมโยงกับวิสัยทศัน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององค์กร และให้มีกรอบกำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้ งบริษทั และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียของบริษทัสำมำรถเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทัมุ่งไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
ของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4. คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee : IC)  จดัตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือ

วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกับ
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ภำรกิจของบริษทั  คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของหลกักำรพ้ืนฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี  (Good Corporate Governance) ตำมหลกัปฎิบัติประกำรหน่ึงได้แก่ กำรมุ่งเน้นให้บริษัทรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงด้ำน
กำรเงิน ดว้ยกำรก ำหนดให้บริษทัฯมีมำตรกำรกำรติดตำมควำมพอเพียงของสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจบั
สัญญำณท่ีจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหำทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงมีแผนงำนในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเหมำะสมและ
ทนัเวลำ โดยมีกำรเช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององคก์ร ในกำรก ำหนดแผนกำรลงทุนของบริษทั ไดค้  ำนึงถึง
ผลตอบแทนกำรลงทุน ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุน 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด ขอ้ก ำหนดของ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎระเบียบรวมทั้ง
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัสำมำรถเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทั มุ่ง
ไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ท่ีและบทบำทส ำคญัในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมกลยทุธ์และนโยบำยของบริษทั 
รวมถึงควบคุมดูแลกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย โดยมีควำมรับผิดชอบหลกัในกำร
กลัน่กรองเร่ืองต่ำง ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ รวมถึงพิจำรณำอนุมติัเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ท่ี
ก ำหนดไวโ้ดยคณะกรรมกำรบริษทั และในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจดัการ 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจดักำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัในกำรก ำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำง ๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับ
องคก์ร และคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้งครอบคลุมควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ 
ท่ีส ำคญั รวมถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ำยต่ำง ๆ บริหำรควำมเส่ียงตำมนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั ให้มีผล
กำรวดัควำมเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้โดยจะรำยงำนฐำนะควำมเส่ียง ประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและ
ปัญหำท่ีมีนยัส ำคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและกลยทุธ์ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร 

2. คณะท างานบริหารการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

คณะท ำงำนบริหำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื  มีหนำ้ท่ีวำงแผน ด ำเนินกำร และติดตำมกำรท ำงำนดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน 
ให้เป็นไปตำมนโยบำย และเป้ำหมำยของบริษทั  โดยรับผิดชอบในกำรขบัเคล่ือนกลยทุธ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดชันีช้ีวดั
ประสิทธิภำพ แผนงำน รวมถึงให้ค  ำแนะแนวในกำรปฏิบติัดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนให้สอดคลอ้งกบันโยบำย และเป้ำหมำยท่ี
บริษทัก ำหนด รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยืนถูกสอดผสำนไปกบักำร
ด ำเนินธุรกิจ มีกำรพฒันำท่ีต่อเน่ือง และสนบัสนุนหน่วยงำนอ่ืน ๆ ใหย้ดึมัน่ในนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
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3.   คณะท างานบริหารการลงทุน 

บริษทัจดัใหมี้คณะท ำงำนบริหำรกำรลงทุน (Operating Investment Team ) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรสำยงำนท่ีก ำกบัดูแล
บญัชีกำรเงิน (CFO) ผูบ้ริหำรกลุ่มงำนบญัชีกำรเงิน ผูบ้ริหำรส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผูบ้ริหำรฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ  เพื่อท ำหน้ำท่ีหำโอกำสและพฒันำโครงกำรลงทุน ตำมขั้นตอนของคู่มือลงทุน น ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ ัดกำรและ 
คณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือพิจำรณำก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรลงทุน โดยคณะกรรมกำรลงทุน จะเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำร
ลงทุน ก ำหนดกรอบและแผนด ำเนินกำรลงทุนรวมถึง ก ำกบัดูแลกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กรอบ และแผนกำรลงทุน อีก
ทั้งยงัผลกัดนัให้มีกำรทบทวนนโยบำยและแผนด ำเนินกำรให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงโดยคณะกรรมกำรลงทุน
จะเป็นผูน้ ำเสนอ นโยบำย กรอบ แผนกำรลงทุน ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั  

 

ทั้ งน้ี หน้ำท่ีและแนวทำงในกำรลงทุนจะด ำเนินกำรผ่ำนฝ่ำยพฒันำธุรกิจ ฝ่ำยกำรเงิน และ ส ำนักงำนพฒันำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะมองหำโอกำสในกำรลงทุน และพฒันำโครงกำรลงทุน รวมถึงวิเครำะห์ปัจจยั

แวดลอ้ม ถึงควำมเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในกำรลงทุน   ฝ่ำยกำรเงินจะเขำ้ร่วมศึกษำควำมเป็นไปได ้ และมีหนำ้ท่ีส ำคญัในกำรก ำกบั

ให้กำรลงทุนเป็นไปตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัท่ีก ำหนดไว ้ รวมถึงกำรรำยงำนกำรใชเ้งินลงทุนทั้งในระยะเร่ิมตน้ และ 

ระยะด ำเนินงำนต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรบริหำร  

โดยบริษทัมีคู่มือกำรลงทุน เพ่ือกำรก ำหนดกระบวนกำรควบคุม และแนวทำงปฏิบติั เพ่ือใชใ้นกำรคดัเลือกโอกำสกำร
ลงทุน  กำรด ำเนินกำรลงทุนอยำ่งเป็นล ำดบัขั้นตอน  ตั้งแต่กำรศึกษำสภำพแวดลอ้ม  กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได ้ในขั้นตอน
ต่ำง ๆ  กำรเขำ้สู่กำรลงทุน จนถึงกำรออกจำกโครงกำรลงทุน โดยขอบเขตของคู่มือ จะครอบคลุมถึง นโยบำยซ่ึงไดแ้ก่ หลกักำร
และกฎเกณฑพ้ื์นฐำนท่ีใชใ้นกำรคดัเลือกโครงกำรลงทุน  คู่มือจะระบุถึงวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำร รูปแบบ ขั้นตอน
กำรลงทุน และ กำรติดตำมรำยงำนผล  ทั้งน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งทบทวนนโยบำยและคู่มือกำรลงทุนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัท่ี
มีกำรเปล่ียนแปลง เช่น เศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย หรือ ขอ้ก ำหนดเฉพำะของโครงกำร โดยตอ้งท ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

  การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดในกฎบัตร
คณะกรรมกำร รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ดงัน้ี 
 1. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมขอ้บังคบัของบริษทั กฎหมำย
มหำชน และกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงน้อย 6 คร้ังต่อปี ทั้ งน้ีในแต่ละปีจะต้องมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย 1 คร้ังท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุม   กรรมกำรมีหน้ำท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรสำมำรถด ำเนินกำรประชุมระหวำ่งกนัเอง
ตำมควำมจ ำเป็นได ้   
  2. มีกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมอยำ่ง
นอ้ย 7 วนั และคณะกรรมกำรสำมำรถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ำกกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัได ้หรือให้
ผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ประชุมเพ่ือช้ีแจงคณะกรรมกำรในกรณีท่ีตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม อีกทั้งก ำหนดให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมได ้ 
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3. ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูร่้วมกนัพิจำรณำเสนอเร่ืองเขำ้วำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสม 

4. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดใ้หค้ณะกรรมกำรบริษทั ท่ีมำประชุม
เลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

5.  ในกำรประชุมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัส ำคญัในเร่ืองท่ีพิจำรณำตอ้งออกจำกท่ีประชุมระหวำ่งพิจำรณำ
เร่ืองนั้นๆ  และจะตอ้งงดแสดงควำมเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

6.  มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด   ทั้งน้ี บริษทั  ไดก้ ำหนดองคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะ
ลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

7.  บริษทัจะมีกำรบนัทึกกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้นเพ่ือสำมำรถให้กรรมกำรผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
สำมำรถตรวจสอบได ้ 

 ในปี  2562 บริษทัไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมกรรมกำรไวล่้วงหนำ้ทั้งปีเพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถวำงแผนและจดัสรร
เวลำมำประชุม รวมถึงคณะกรรมกำรไดมี้กำรประชุมโดยท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรหรือผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง 
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของกรรมกำรแต่ละคน สรุปไดด้งัน้ี 

หมำยเหตุ   
 *มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ 29 มกรำคม 2562 มีมติแต่งตั้งนำยปรำโมทย ์ อินสวำ่งเป็นกรรมกำรอิสระ แทน

นำยวิทยำ  คชรักษ ์
 **ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พ.ค.2562  มีมติปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 AGM =   กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ผูถื้อหุ้น 2562 BOD =  คณะกรรมกำรบริษทั  AC     =   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

NCGC  =  คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  CRMC = คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
IC  =  คณะกรรมกำรลงทุน         EBC =  คณะกรรมกำรบริหำร  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง*** 
การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม)                                                                                                                                                                                                                                

AGM BOD AC IC EBC NCGC CRMC 
1. นำงประพีร์    ปุ้ยพนัธวงศ ์ C 1 9/9 -  - - - 
2. นำยนริศ    ศรีนวล LID, CAC, CRM 1 9/9 8/8    5/5 
3. นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั** ID, CNCG, ACM 1 9/9 5/5 2/2  5/5  
4. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง* ID, CCRM, NCGM 1 8/8   - 5/5 5/5 
5.นำยปริญช ์  ผลนิวำศ ID, CIC , ACM 1 9/9 8/8 5/5    
6.นำยปัญญ ์  เกษมทรัพย*์* ID, ACM, CRM 1 8/9 8/8 3/3   2/2 
7. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ** NED , NCGM, CRM 1 9/9  2/2  5/5 3/3 
8. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ NED, ICM, NCGM 1 8/9  5/5  4/5  
9. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ ED, CEB, CRM 1 9/9   19/19  5/5 
10. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั ED, EBM, CRM , 

ICM 
1 

9/9 
 5/5 19/19  5/5 
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 C =    ประธำนกรรมกำร   LID =  ประธำนกรรมกำรอิสระ     ID =  กรรมกำรอิสระ  
 NED =  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร     ED = กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร       
      CAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  CNCG =  ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 CIC  =  ประธำนกรรมกำรลงทุน    CCRM = ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

CEB =  ประธำนกรรมกำรบริหำร    
ACM  =  กรรมกำรตรวจสอบ   NCGM = กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร   
ICM     =  กรรมกำรลงทุน  CRM = กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  EBM    =  กรรมกำรบริหำร 
 

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย  

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ 

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรรำยบุคคล 

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้กำรประเมินกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี ดว้ยวิธีกำรประเมินตนเอง 

(Self Evaluation) และ/หรือ ประเมินแบบไขว ้(Cross Evaluation) โดยจะน ำขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บจำกกำรประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรมำปรับปรุงประสิทธิผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ัดให้มีท่ีปรึกษำภำยนอกท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ในงำนเฉพำะดำ้น เขำ้มำช่วย

ก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำรส่งเสริมกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนเป็นประจ ำ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร  

บริษทัจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูมี้อ ำนำจในกำร
จดักำรเป็นประจ ำทุกปี โดยหนำ้ท่ีดงักล่ำวอยูภ่ำยใตค้วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบั
ดูแลกิจกำร 

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรนั้น คณะกรรมกำรสรรหำ 

พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร มีหน้ำท่ีกลัน่กรองเป้ำหมำย หลกัเกณฑ์กำรปฏิบติังำน ก่อนเสนอคณะกรรมกำร

พิจำรณำอนุมติั รวมทั้งติดตำมผลกำรปฏิบติังำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำน และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ 

ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร ฝ่ำยบริหำรจะก ำหนดดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จ (Key 
Performance Indicator) ตำมกลยทุธ์และเป้ำหมำยในแต่ละปี ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำน โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร พิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินท่ีน ำเสนอโดยฝ่ำยบริหำร เพ่ือน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเหมำะสมต่อไป 
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 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร  มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ก ำหนดนโยบำย 
หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร ตลอดจนคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committees) ผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร 
และท่ีปรึกษำของบริษทั รวมถึงก ำกบัดูแล ก ำหนดนโยบำย สรรหำกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรของบริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจของบริษทั โดยในกำรสรรหำกรรมกำร บริษทัไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรพิจำรณำ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั หรือกีดกนับุคคลใด 
โดยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงทำงเพศ สัญชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือสถำนภำพสมรสแต่อยำ่งใด  รวมถึงไดก้ ำหนดทกัษะ ควำมรู้ 
และควำมช ำนำญ (Board Skill Matrix) ซ่ึงครอบคลุมและเหมำะสมกบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเพ่ือเป็นเกณฑใ์น
กำรประเมินและสรรหำดว้ย  นอกจำกน้ียงัพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของกรรมกำรในกรณีท่ีมีกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ โดย
บริษทัจะตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือดงักล่ำววำ่ไม่ขดักบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบันโยบำย
ของบริษทัในกำรจ ำกดักำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืน  ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดวิธีกำรสรรหำเพ่ิมเติมในหัวขอ้ 9.3 
กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

 คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร เป็นผูพิ้จำรณำ
แผนพฒันำเพ่ือทดแทนต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ข้ึนไป เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรวำงแผนสรรหำ คดัเลือก และกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือทดแทนในต ำแหน่งหลกั
ท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริษทั นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำแผนพฒันำเพ่ือทดแทนต ำแหน่งงำน
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคนทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำนท่ีต่อเน่ือง 
และเหมำะสม รวมถึงเพ่ือคดัเลือกและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้เหมำะสมกบังำนท่ีเป็นต ำแหน่งงำนหลกั (Key Jobs) ของ
กลุ่มธุรกิจบริษทั หรือต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีควำมส ำคญัตำมโครงสร้ำงบริหำรจดักำรหรือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริษทั 
หรือเป็นต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรทกัษะควำมช ำนำญเฉพำะ 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีเสนอแนะค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม 

ส ำหรับกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committees) ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเพื่อเสนอ

ใหผู้ถื้อหุ้นอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยใหค้่ำตอบแทนของกรรมกำรอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม และ

สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำรท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือให้เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ และควำม

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าตอบแทนของผู้มอี านาจในการจดัการ 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร รับผิดชอบในกำรน ำเสนอค่ำตอบแทนของผูมี้

อ ำนำจในกำรจดักำรเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรปฏิบัติงำน
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รำยบุคคล และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส 

และตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งงำน  

 ผลประโยชน์อืน่ ๆ ของกรรมการและผู้มอี านาจในการจดัการ 

กรรมการไดรั้บสวสัดิกำรอ่ืน ๆ ตำมระเบียบของบริษทั อำทิ ค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี ค่ำชดเชยค่ำพำหนะเดินทำงกำร

ประกนัชีวติกลุ่ม กำรประกนัควำมรับผิดของกรรมกำร เป็นตน้ 

ผู้มีอ านาจในการจัดการได้รับผลประโยชน์และสวสัดิกำรต่ำง ๆ เช่นเดียวกบัพนักงำน เช่น สวสัดิกำรเก่ียวกบักำร
รักษำพยำบำล ประกนัชีวติและอุบติัเหตุ ค่ำเดินทำง เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

 นโยบายก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท 
 นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชต้อบแทนควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจตำมกลยทุธ์
ของบริษทั และตอบแทนผลงำนท่ีผูบ้ริหำรและพนักงำนไดส้ร้ำงให้กบับริษทั ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ไดท้ ำกำรทบทวนและอนุมติันโยบำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรและ
พนกังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยกำรก ำหนดระบบบริหำรค่ำตอบแทนจะพิจำรณำถึงดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำน 
 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรและพนกังำน จะแปรผนัตรงกบักำรบรรลุผลส ำเร็จของเป้ำหมำยตำมกลยทุธ์ของบริษทั 
(Corporate Performance) 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจะอยู่บนพ้ืนฐำนของตวัช้ีวดั ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ทั้งตวัช้ีวดัทำงด้ำน
กำรเงินและดำ้นอ่ืน ๆ 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้ 
 กำรคดัเลือกกระบวนกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนท่ีเหมำะสมกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำว เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 กำรท ำให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จท่ีตั้งข้ึน มีควำมเหมำะสมกบัขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั เป้ำหมำยของบริษทั และระดบัผลกำรปฏิบติังำนท่ีมำกข้ึน 
 กำรสร้ำงกำรระดมทุนท่ีมัน่คง และมีแบบแผน เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจในควำมสำมำรถในกำรลงทุนของบริษทั 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน ใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้
 กำรบริหำรค่ำตอบแทนใหส้ำมำรถแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่บริษทัสำมำรถท่ี
จะดึงดูด และรักษำพนกังำนท่ีดี มีศกัยภำพ ใหม้ำท ำงำนและอยูส่ร้ำงผลงำนใหก้บับริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 
 กำรเช่ือมโยงสัดส่วนระหวำ่งค่ำตอบแทนและผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงมีนัยส ำคญั ส ำหรับทั้งผลตอบแทนรำยปี 

และผลตอบแทนระยะยำว 

รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคลและค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร แสดงในขอ้ 8.โครงสร้ำงกำรจดักำร 8.4
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัก ำหนดให้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวมทั้ งกำร
แนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัมีนโยบำยสนับสนุนให้กรรมกำรบริษทั เขำ้
อบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เพื่อเป็นกำรพฒันำ สนับสนุน และส่งเสริมกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  

เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ โดยจดัให้มีกำร
บรรยำยสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัโดยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้ งจดัให้มีเอกสำรส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งใหม่ เพ่ือประกอบกำรท ำหนำ้ท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำน
ประจ ำปี ซ่ึงเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบด้วยขอ้มูลส ำคญั ได้แก่ บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั อ ำนำจอนุมติั และขอ้ห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษทัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ 

   การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ี ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนไดรั้บกำรส่งเสริมทักษะ และควำมรู้
ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดรั้บกำรแนะน ำ และไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
 นอกจำกน้ีกรรมกำรจะไดรั้บกำรอบรม และพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็นอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ งตอ้งมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกับ
กฎหมำย กฎเกณฑ ์มำตรฐำน ควำมเส่ียง และสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ และใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับกำรพัฒนำผู ้บริหำรระดับสูง และกำรบริหำรบุคลำกร เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง 
คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับเตรียมกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำร
ผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงไดรั้บกำรอบรม และพฒันำ มีควำมรู้ ทกัษะ 
ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

ในปี  2562  มีหลกัสูตร กำรประชุมสัมมนำโครงกำรอบรมต่ำง ๆ ท่ีกรรมกำร และผูบ้ริหำร เขำ้ร่วมประชุมสัมมนำ 
อบรม ดงัน้ี    

 อบรมหลกัสูตร “Advance Audit Committee Program” (AACP 33/2019)  ด ำเนินกำรโดยสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD)  โดยนำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
ก ำกบัดูแลกิจกำร 
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 อบรมหลกัสูตร “Board Matters & Trends” (BMT7/2019) ด ำเนินกำรโดยสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
โดยนำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแล
กิจกำร 

     อบรมหลกัสูตร “Financial Statement for Directors” (FSD39/2019)  ด ำเนินกำรโดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) โดยนำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร 

     สมัมนำ “พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจำ้งฯ พ.ศ. 2560 และประกำศท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับผูส้ังเกตกำรณ์อิสระในโครงกำรตกลง
คุณธรรม” ด ำเนินกำรโดยองคก์รต่อตำ้นคอร์รัปชัน่  (ประเทศไทย) โดยนำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง กรรมกำรอิสระ 
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

     สมัมนำ “มำรยำท หรือจรรยำบรรณ ช่วยชำติไดม้ำกกวำ่ ? ...กรณีเปล่ียนบอร์ดรัฐวสิำหกิจกบักำรเมือง ด ำเนินกำร
โดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น  (ประเทศไทย)” โดยนำยปรำโมทย ์ อินสว่ำง กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

    สัมมนำ “Chairman Forum 2019”  ด ำเนินกำรโดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) โดยนำยปริญช์  ผลนิวำศ  
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรลงทุน 

   สัมมนำ “Audit Committee Forum 2019 : Beyond Figure and Compliance” ด ำเนินกำรโดยสถำบันกรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) โดยนำยปริญช ์ ผลนิวำศ  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

     อบรมหลกัสูตร “Corruption Risk & Control Workshop”  (CRC2/2019) ด ำเนินกำรโดย สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย โดย นำยไพฑูรย ์ก ำชยั กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุนธุรกิจและ
โครงกำรขนำดใหญ่ 

     อบรมหลักสูตร  “Successful Formulation  & Execution  of Strategy” (SFE31/2019) ด ำเนินกำรโดย 
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย โดย นำยไพฑูรย ์ก ำชยั กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนสนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 

    อบรมหลักสูตร “TFRS ใหม่ ท่ีต้องรู้” ด ำเนินกำรโดย สภำวิชำชีพ  โดย นำยไพฑูรย์ ก ำชัย กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 

    สัมมนำ “Kruksri Business Fourm 2019” ด ำเนินกำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ โดยนำยฉัตรชัย พืชพนัธ์  รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนออกแบบและทดสอบ 

    สัมมนำ “Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation” ด ำเนินกำรโดย ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยนำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ ์

    สมัมนำ “Digital  HR Forum  2019” ด ำเนินกำรโดย สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศไทย (ATCI) โดย
นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ ์

    อบรมหลกัสูตร “บญัชีบริหำรเพื่อกำรวำงแผนและตดัสินใจ” รุ่นท่ี 2/2562  ด ำเนินกำรโดย สภำวิชำชีพบญัชี โดย
นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ์ 

    อบรมหลกัสูตร “Ethical Leadership Program” (ELP17/2019)  ด ำเนินกำรโดยสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 

(IOD) โดยนำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ ์
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    อบรมหลกัสูตร “Financial Statements for Directors” (FSD 40/2019) ด ำเนินกำรโดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) โดยนำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ ์

     อบรมหลักสูตร “Company Reporting Program”  (CRP23/2019) ด ำเนินกำรโดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) โดยนำงสำวอรวรรณ  ศิริวงศ ์ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั 

     อบรมหลกัสูตร “S04 หลกัสูตรกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและประเด็นส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนื” ด ำเนินกำรโดยตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยนำงสำวอรวรรณ  ศิริวงศ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำร
และเลขำนุกำรบริษทั 

     อบรมหลกัสูตร “Sustainability Reporting Workshop  : GRI Standards”  ด ำเนินกำรโดยตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยนำงสำวอรวรรณ  ศิริวงศ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนักงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำร
บริษทั 

     อบรมหลักสูตร “Company Secretary Forum2019  “Role of the Company Secretary” ด ำเนินกำรโดยสถำบัน
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  โดยนำงสำวอรวรรณ  ศิริวงศ ์ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำร
และเลขำนุกำรบริษทั  

     อบรมหลกัสูตร “กรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ” ด ำเนินกำรโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์โดยนำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

    อบรมหลกัสูตร “Fraud Audit” ด ำเนินกำรโดยสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย โดยนำงสำววรรณฤดี  
สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกังำนตรวจสอบ 

     อบรมหลกัสูตร “Corruption Risk & Control Workshop” (CRC2/2019) ด ำเนินกำรโดย สถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย โดยนำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

     สมัมนำ “ประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งพิจำรณำในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 9 TFRS 15 
และประเด็นปัญหำกำรปฏิบติังำนสอบบญัชีท่ีพบของบริษทัจดทะเบียน” ด ำเนินกำรโดย บจก. 75 ซี พี อี โดย
นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

    อบรมหลกัสูตร “กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระบบสำรสนเทศ”  ด ำเนินกำรโดย สภำวิชำชีพบัญชี โดย
นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

     อบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรทุจริตในองค์กร รุ่นท่ี 1”   ด ำเนินกำรโดย  คณะนิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง โดยนำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

   สั ม ม น ำ  “The Study of Audit Adjustments and Relationship between Characteristics of Financial Statement 
Preparers and Audit Adjustments” ด ำเนินกำรโดย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบัสถำบนัวิจยัเพื่อกำรประเมินและออกแบบนโยบำย มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทยโดย
นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 
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กำรอบรมกรรมกำรในหลกัสูตรของสถำบนัส่งเสริมกรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

หมำยเหตุ         DCP   =   Director Certification Program   DAP    =  Director Accreditation Program 
ACP   =   Audit Committee Program    AACP =  Advance Audit Committee Program 
RCP    =  Role of the Chairman Program   MFR = Monitoring the Quality of Financial Reporting 
MFR = Monitoring the Quality of Financial Reporting FSD   =   Financial Statements for Directors    
FND      =   Finance for Non finance Director  RMP   =   Risk Management Program  
ACEP =   Anti – Corruption for Executive Program  SFE    =   Successful Formulation & Execution of Strategy     
BMD =    Boards That Make a Difference                        MFM = Monitoring Fraud Risk Management                                 
MIA =  Monitoring the Internal Audit Function     RNG   =   Role of the Nomination and Governance Committee 
CSP  =  Company Secretary Program   ELP  = Ethical Leadership Program 
CRC = Corruption Risk & Control   BMT  = Board Matters and Trends 
ACPG = Anti-Corruption the Practical Guide  RCL =  Risk Management Program for Corporate Leaders    
MIR   =  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management      IOP = Independent Obserer Program 

ช่ือกรรมการ DCP DAP 
ACP, 
AACP 

RNG 
FND, 
FSD 

RMP ACEP อืน่ๆ 

1. นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ DCP 
194/2014 

DAP 
46/2005 

  FND 
24/2005 

  RCP 18/2008 

2. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  DAP 
36/2005 

ACP 
6/2005 

 FND 
24/2005 

  FSD39-2019 

3. นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั DCP 
199/2015 

DAP 
107/2014 

AACP 
33/2019 

RNG 
6/2014 

   BMD 5/2017 
BMT7/2019 

4. นำยนริศ  ศรีนวล DCP 
114/2009 

 AACP 
20/2015 

  RMP 
6/2015 

  

5.นำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง DCP 
59/2005 

      IOP 6/2017 

6. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์  DAP 
46/2005 

   RMP 
3/2014 

ACEP 
13/2014 

 

7. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั  DAP 
85/2010 

   RCL 
13/2018 

 SFE 31/2019 
CRC 2/2019 

8. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ DCP 
221/2016 

       

9.นำยปริญช ์ ผลนิวำศ DCP 
71/2006 

DAP 
2/2003 

ACP 
20/2007 

   ACEP 
6/2013 

CSP 22/2007 
MIA 3/2008 

ACPG 10/2014 
ELP 3/2016 

10.นำยปัญญ ์เกษมทรัพย ์ DCP 
140/2010 

 ACP 
37/2011 

 

 FSD 
10/2010 

  MFM 6/2011 
MIA 11/2011 
MFR 14/2012 
MIR 12/2012 
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  การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบภำยใน 
โดยมอบหมำยคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน เพื่อให้ดูแลและสอบทำนระบบควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง ให้มีประสิทธิภำพเพียงพอและถูกตอ้งตำมหลกัและแนวปฏิบติัของ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) และมำตรฐำนกำรควบคุม ส ำหรับกำรประเมิน
ควำมเส่ียงของระบบกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดรั้บกำรรับรอง (Certification) เขำ้เป็นสมำชิกของ
แนวร่วมต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ของภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 โดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำรควบคุมภำยในของ 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) – Internal Control Integrated Framework 
ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น 17 หลกักำร  

มีหน่วยงำนในสงักดัส ำนกังำนตรวจสอบประกอบดว้ยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัและควบคุม ซ่ึงรำยงำนตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติังำนของ
บริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอย่ำงคุม้ค่ำสมประโยชน์ มีกำรควบคุมด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำง ๆ 
ของบริษทั และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวน
ควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 ดูรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเติมไดท่ี้หวัขอ้ 11. กำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเส่ียง 

 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

บริษทัในฐำนะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่มธุรกิจให้ด ำเนิน
ธุรกิจไปในทิศทำงท่ีสอดคลอ้ง ประสำนกบันโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้ งน้ี เพ่ือให้กำรประกอบธุรกิจ และกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร มี
ควำมเห็นวำ่ นอกจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัเป็นผูมี้อ ำนำจในกำรเสนอ
แต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมีควำมสำมำรถและมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจแต่ละดำ้นเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร
ระดบัสูงเป็นตวัแทนบริษทั ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือร่วมก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำร
จดักำรบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของบริษทั ในปี  พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
5/2561 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย 2 คณะ คือ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
บริษทัย่อย –บจก.เด็มโก้ เพำเวอร์  และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัย่อย –บจก.เด็มโก ้เดอลำว  เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกบั ดูแล 
ติดตำมใหมี้กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี้ หวัขอ้ 9.4 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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   หน่วยงานสนับสนุนการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

บริษทัให้กำรสนับสนุนและให้ควำมส ำคญัแก่หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลให้บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำม
กฎหมำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทัในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักฎระเบียบและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีโดยมีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ส ำนกังำนตรวจสอบ 
เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมอิสระและเป็นกลำง ประกอบดว้ยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัและควบคุม  ท ำหนำ้ท่ี

ตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติังำนของบริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มี
กำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอยำ่งคุม้ค่ำสมประโยชน์ มีกำรควบคุมดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำม
ถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษทั และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุม
ภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือพฒันำและยกระดบักำรควบคุมภำยใน ให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม โดยมี น.ส.วรรณฤดี  สุวพนัธ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนักงำนตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ขำ้งตน้ โดยจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยำ่งเป็นอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง  ถอดถอน 
โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกังำนตรวจสอบ 

ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกังำนตรวจสอบ ไดท่ี้ เอกสำรแนบ 3 หัวหน้ำ
งำนตรวจสอบและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน 

2.  เลขำนุกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัเพื่อท ำหน้ำท่ีตำมบทบญัญติัของกฎหมำยและตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัมอบหมำย โดยในปัจจุบนัมีนำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุนธุรกิจและโครงกำร
ขนำดใหญ่ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั  มีหนำ้ท่ีหลกัในกำรสนบัสนุนกำรท ำงำนคณะกรรมกำรบริษทัในทุกดำ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเลขำนุกำรบริษทัมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจ บญัชี กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัเด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) หรือผ่านการ
อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของการก ากบัดูแลกิจการ 

3. มีความเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในดา้นใหค้  าแนะน า และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  

4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบติัอ่ืนท่ีช่วยให้งานเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 ทั้งน้ีสำมำรถดูหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ไดท่ี้ ขอ้ 8.3 เลขำนุกำรบริษทั  ส ำหรับขอ้มูลประวติั
กำรศึกษำ และประสบกำรณ์ท ำงำนแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ภำยใตห้วัขอ้ “รำยละเอียดและประวติัโดยยอ่ของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของบริษทั” 
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คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 คณะกรรมกำรบริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกกำรจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือจดัท ำและพิจำรณำทบทวนนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำร
ก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณ
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017) และตำมหลกัเกณฑ์ แนวปฏิบติัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  กฎหมำย ปปช.มำตรำ 
123/5 และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกำรประกำศใช ้และท่ีมีกำรแกไ้ขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน แลว้ไดก้ ำหนดให้เป็นคู่มือ และ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งรับทรำบ ยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด กบัใชคู้่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นเอกสำรส ำคญัส ำหรับใหค้วำมรู้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั 
และกำรปฐมนิเทศกรรมกำร พนักงำนใหม่ กบัเป็นหลกัสูตรพ้ืนฐำนในกำรปฐมนิเทศ และแผนงำนพฒันำบุคลำกรของกลุ่ม
ธุรกิจบริษทั 
 ในส่วนของกำรพฒันำ CG ไดใ้ห้ควำมส ำคญัของหลกัเกณฑ ์CGR เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบติัจริงจนกลำยเป็นวฒันธรรม
องค์กร เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน นอกจำกน้ี ไดใ้ห้ควำมส ำคญัในประเด็นดำ้น CG อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีอยู่ใน CG 
Code แ ล ะ  Asian CG Scorecard ได้ แ ก่  Lead Independent Director, IT Governance, ESG / Sustainability Innovation แล ะ 
Culture ทั้งน้ี เพ่ือให้ทิศทำง CG ของบริษทัสอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรกำ้วสู่ปีท่ี 20 ของ CGR โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) และกำรประเมินจำกมุมมองของนักลงทุนภำยนอกท่ีเน้นกำรเปิดเผยข้อมูลเร่ืองกำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร กำร
ปรับเปล่ียนหนำ้ท่ีของกรรมกำรไปสู่กำรเป็นผูน้ ำองคก์รมำกข้ึน 
 
วฒันธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเดม็โก้ 
 มำตรฐำนสูงสุดของกำรเป็นมืออำชีพ กำรมีวฒันธรรมองคก์รท่ีแข็งแกร่งดว้ยกำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำร
ปฏิบติังำนท่ีบริษทันั้น คณะกรรมกำรบริษทัมีระบบและกลไกในกำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์รดำ้นจริยธรรมท่ีเขม้แข็งเขำ้มำใน
กำรพฒันำระบบนิเวศของธรรมำภิบำลในองคก์ร ดว้ยกำรสร้ำงค่ำนิยมหลกั I DEMCO และจิตส ำนึกของบุคลำกรในบริษทัให้
ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกิจกำรของเด็มโกด้ว้ยควำมซ่ือสตัยต์่อลูกคำ้ ต่อวิชำชีพ ดว้ยควำมหมำย มุ่งมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะประสบ
ควำมส ำเร็จ ดว้ยควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมอยำ่งมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ให้คุณภำพท่ีดีแก่
ลูกคำ้ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอยำ่งต่อเน่ือง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมุ่งมัน่ใน
กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 โดยจริยธรรมและจรรยำบรรณของบริษัท (DEMCO Code of Conduct) ก ำหนดไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน
พนกังำนเด็มโกทุ้กคนมีหนำ้ท่ีในกำรท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั ระเบียบค ำสั่ง และจรรยำบรรณ ตลอดจนนโยบำย
อ่ืนๆ ไม่วำ่จะเป็นตำมจำรีตประเพณี หรือเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไม่วำ่จะไดก้ ำหนดไวใ้นขณะน้ี และ/หรือท่ีจะก ำหนดต่อไปใน
ภำยหนำ้โดยเคร่งครัด 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรพึงแสดงควำมยึดมัน่ต่อจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีส ำหรับพนกังำนอ่ืน 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนให้เอ้ือต่อกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดกำรละเมิด
จรรยำบรรณ และหำกมีกำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรหลีกเล่ียง จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำร
กระท ำ และถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงวนิยัอีกดว้ย 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบธุรกิจเป็นผูรั้บเหมำและผูล้งทุนดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซ่ึงบริษทั ไดก้ ำหนด

พนัธกิจไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ บริษทัจะมุ่งมัน่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัผูล้งทุนอยำ่งย ัง่ยนื  โดยกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยมำตรฐำนงำนท่ีเป็น
เลิศควบคู่ไปกบักำรพฒันำสินคำ้และบริกำรท่ีมีอยูใ่ห้ทนัสมยั และครบวงจร มุ่งสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คำ้ สังคม และชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแสวงหำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนโครงกำรดำ้นสำธำรณูปโภคอยำ่งต่อเน่ือง 

ส ำหรับควำมโปร่งใสขององคก์ร ซ่ึงในปัจจุบนัทั้งองคก์รธุรกิจ และนกัลงทุนทุกระดบัต่ำงก็ใหน้ ้ ำหนกักบัเร่ืองน้ีมำก
ข้ึน ส ำหรับ บริษทั ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์ในกำรท่ีจะท ำธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ปรำศจำกกำรรับ-จ่ำยสินบน และไดด้ ำเนินกำรผำ่น
กำรรับรองจำกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) มีกลไกภำยใน ในกำรป้องกนักำรรับ-จ่ำย
สินบน รวมทั้งกำรประกำศ No Gift Policy ก ำหนดนโยบำย จุดยนืวำ่บุคลำกรทุกระดบัของบริษทั จะไม่ให้และไม่รับของขวญั
ทุกเทศกำล ท่ีในอดีตเป็นช่องทำงหน่ึงท่ีหม่ินเหม่ต่อกำรให้และรับสินบน และเพ่ือกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้มีควำมต่อเน่ือง จึงให้มี
กำรประเมินควำมเส่ียงคอร์รัปชัน่ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงแต่ละรำยกำร ก ำหนดนโยบำยท่ีชดัเจน มี
ขั้นตอนกำรส่ือสำรกบัทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร มีระบบกำรแจง้เบำะแสท่ีใชก้ำรไดจ้ริง 

 บริษทั ก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต และคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 
1. บุคลำกรของบริษทั ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรให้/รับสินบนทุกรูปแบบ 

ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำง
จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของเด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลำกรของ บริษทั ตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัเก่ียวกบักำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใด รวมถึงค่ำบริกำรตอ้นรับ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ทั้งน้ี กำรให้หรือรับของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์
ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3. กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล และกำรใหเ้งินสนบัสนุนของบริษทั มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ อนุมติั และสอบทำน โดยตอ้ง
มีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของเด็มโก ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและเงินสนบัสนุนไม่ได้
ใชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

4. บริษทัจดัใหมี้กระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนขำยและกำรตลำด รวมทั้งงำนจดัหำพสัดุและ
ท ำสัญญำอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และบริหำรจัดกำรให้มีวิธีกำรแก้ไขท่ี
เหมำะสม 

5. บริษทัมีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
มีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อบุคลำกรท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำให้
บริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดยบริษทัมีกระบวนกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบำยดงักล่ำว 

6. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ้งรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเองต่อส ำนักงำนตรวจสอบ เพ่ือด ำเนินกำร
ตรวจสอบหำกพบประเด็นท่ีมีกำรปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงำนผูป้ฏิบติั
เพื่อใหมี้กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

7. บริษทัจดัให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกต่ำง ๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพ่ือยืนยนัควำมถูกตอ้ง
และเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำรบนัทึก หรือไม่
สำมำรถอธิบำยได ้หรือรำยกำรท่ีเป็นเท็จ 
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8. บริษทัจดัใหมี้ขั้นตอนเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำรเก็บรักษำขอ้มูล
ไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพ่ือให้เกิด
ควำมมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นกำรตรวจสอบ 

9. บริษทัจดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของบริษทั เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอย่ำง
แทจ้ริงเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของบริษทั และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

10. บริษทัส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมี
อ ำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสำธำรณชน ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือทรำบและ
น ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลำกรของบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
โดยบริษทัจดัให้มีช่องทำงกำรแจง้เบำะแส รวมทั้งเม่ือบุคลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะท ำงำนกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทั มีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษทั 
โดยสม ่ำเสมออยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. ส ำนกังำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอยำ่งเร่งด่วนต่อประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
  
 นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี บริษทัปรำรถนำใหบุ้คลำกรของกลุ่มบริษทัทุกคน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ได้
ร่วมมือกนัยดึถือปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดควำมยัง่ยนืต่อสงัคมสืบไป 

นิยาม 
 “ทุจริตคอร์รัปชัน่” หมำยถึง กำรติดสินบนไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ ดงัน้ี 
 1. กำรให ้กำรเสนอ / ให ้ค  ำมัน่ / สญัญำวำ่จะให ้
 2. กำรรับ กำรเรียกร้อง 
 ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมำะสมกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หรือเอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วำ่
จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้
 “บุคลำกรของ เด็มโก”้ หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของ บริษทั 
 “คณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบของเด็มโก ้ซ่ึงแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั อยำ่ง
นอ้ย 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ร่ือง
คุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 “คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ของบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 2 คน 
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 “คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ซ่ึงแต่งตั้ งจำก
คณะกรรมกำรบริษทั อยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
 “ผูบ้ริหำร” หมำยถึง ผูบ้ริหำรบริษทั ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป 

 
แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัและการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1.  กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษัทจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกับลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยระบุเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดบัควำมเส่ียงทั้งโอกำสเกิดและผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมำะสมกบัควำม
เส่ียงท่ีประเมินได ้วิธีวดัควำมส ำเร็จ ตลอดจนทรัพยำกรท่ีตอ้งใชเ้พื่อลดควำมเส่ียง และมีกำรเฝ้ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติั
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดข้ึน 

2.  แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัก ำหนดให้มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1 จดัใหมี้กระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมระบบงำน
ส ำคญัต่ำง ๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรจดัท ำสญัญำ ระบบกำรจดัท ำและควบคุม งบประมำณ ระบบ
กำรบันทึกบัญชี กำรจ่ำยช ำระเงิน เป็นต้น ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงในกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 
  2.2  จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่หรือขอ้สงสยัในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือ
ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น
ควำมลบั รวมทั้งมีมำตรกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัของบริษทั และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกรณีท่ีสำมำรถ
ติดต่อผูใ้หเ้บำะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทั จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหรั้บทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  2.3 หัวหน้ำสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน กำรปรับปรุงแก้ไขขอ้ผิดพลำด (ถำ้มี) และ
รำยงำนใหผู้มี้อ  ำนำจทรำบตำมล ำดบั 

 3.  แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ 
 บริษทัก ำหนดใหมี้แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  
 3.1  ก ำหนดให้ ผูบ้ริหำรและพนักงำน ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัท ก ำหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
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จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยำบรรณ / ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังำน อยำ่งสม ่ำเสมอ 
  3.2  จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัดูแล
กิจกำร และให้ขอ้เสนอแนะอยำ่งต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีมีนยัส ำคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 3.3  ก ำหนดให้ฝ่ำยก ำกบัและควบคุม รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อยำ่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตำม ทบทวนและปรับปรุง
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบัอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
  3.4  หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวำ่ ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมีเหตุอนัควรใหเ้ช่ือ
วำ่มีรำยกำร หรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงกำรฝ่ำ
ฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือข้อสงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

  บริษทัจดัให้มีกำรส่ือสำรแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี โดยเผยแพร่ผำ่น
ช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  อินทรำเน็ตของกลุ่มบริษทั และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือให้ บุคลำกรของบริษทั รับทรำบและถือ
ปฏิบติั 

จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมกำรบริษทัยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส โดยอยู่ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัจริยธรรม 
และแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และตระหนกัเป็นอยำ่งดี
วำ่กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมมัน่คงของประเทศ โดยมีนโยบำยในกำร
สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
  1. สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย ์โปร่งใส เท่ียงตรง 
เคำรพกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งบริหำรงำนตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
  2. จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งพฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจให้เหมำะสม ชดัเจนและมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและมิให้พนกังำนทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ต่ำง ๆ 
  3. พนกังำนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนหรือท่ี
มีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และทรัพยสิ์นนั้นตอ้ง
ไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมำย รวมทั้งไม่อำศยัต ำแหน่งหนำ้ท่ีหรือแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
  4. จดัใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสอนัควรสงสยัโดยมีนโยบำย ใน ก ำร คุ้ม ค รอ ง
ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นควำมลบั รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนด
บทลงโทษตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  5. สนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงำนหรือองคก์รต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกนัและสนบัสนุนกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตกำรคอร์รัปชัน่ 
  เพื่อเป็นแนวทำงสู่กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน บริษัทก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle 
Blower) โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งอิสระ และแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ  
  1) กำรพฒันำ/ฝึกอบรม   
  2) แกไ้ข/ปรับปรุงดำ้นบริหำรจดักำร   
  3) ตรวจสอบขอ้เท็จจริง  
โดยก ำหนดให้ส ำนกังำนตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดำ้นจริยธรรมวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั 
 ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่คู่มือกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเรียบร้อยแลว้ 
  
หน้าทีค่วามรับผดิชอบเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. คณะกรรมการบริษัท  
      - ก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลใหบ้ริษทั มีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นดำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
      - ปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และมีบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบติัตำม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
      - ก ำกบัดูแลควบคุมภำยใน กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกระบวนกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ รวมทั้งก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
      - สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่มีควำมเพียงพอ
และมีประสิทธิผล 
      - สอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียงและให้ค  ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบักำรปฏิบติัท่ีควรมี เพ่ือลดควำม
เส่ียงนั้น โดยผูบ้ริหำรตอ้งน ำค ำแนะน ำไปปฏิบติั 
      - รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั อยำ่ง
สม ่ำเสมอ และใหค้  ำแนะน ำขอ้ควรปฏิบติัแก่คณะกรรมกำร บริษทั และผูบ้ริหำร 

3. คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 
     - วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
     - ก ำหนดและทบทวนนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทำง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
     - ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ โดยกำรประเมินควำม
เส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่และทบทวนมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ใหเ้พียงพอเหมำะสม 

5. ผู้บริหาร 
      - ก ำหนดใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีอำจก่อใหเ้กิดกำรคอร์รัปชัน่ 
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       - ก ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น และส่ือสำรไปยงัพนักงำนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
      - น ำนโยบำยและกรอบกำรป้องกนักำรคอร์รัปชัน่เพ่ือน ำไปถือปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร 
      - ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 
 ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) วำ่ดว้ยกำรร้องเรียนและแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บทลงโทษ 
 บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคลำกรท่ีไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งเหมำะสม กำร
ลงโทษน้ีรวมถึงกำรเลิกจำ้งงำน ในกรณีท่ีบริษทัเห็นว่ำจ ำเป็น กำรกระท ำใด ๆ ท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยน้ี ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม จะไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้หรือมีโทษตำมกฎหมำย 
 บุคลำกรของบริษทั ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบติังำน ขอ้
กล่ำวหำเร่ืองกำรคอร์รัปชัน่อำจสร้ำงควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงต่อบุคลำกรของบริษทั และท ำให้ภำพลกัษณ์ของบริษทัมวัหมองได ้
แมว้ำ่จะไม่มีมูลควำมจริงเลยก็ตำม หำกพบกำรกระท ำใดท่ีเขำ้ข่ำยขดัต่อนโยบำยน้ี ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือส ำนักกรรมกำร
ผูจ้ดักำร หรือส ำนกังำนตรวจสอบ หรือเลขำนุกำรบริษทั 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรบริษทัถือเร่ืองควำมขดัแยง้ระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษทั เป็นนโยบำยท่ี
ส ำคญั โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไวใ้น
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ ท่ีก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเอง และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เพ่ือหลีกเล่ียงกำรใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท
แสวงหำประโยชน์ส่วนตน บริษทัจึงไดมี้กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ดงัน้ี 

1. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
 2.     หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ใหก้ระท ำรำยกำรนั้น   
        เสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีหำ้มมิใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียใน 
     รำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

3. ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือท่ีเป็นควำมลบัไปใช ้  
หรือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

4.    ไม่ใชเ้อกสำรหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัในกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบับริษทั 

 บริษทั ถือนโยบำยดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นนโยบำยส ำคญั ดงันั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั จึงได้
ก ำหนดแนวปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไดรั้บกำรอนุมติัเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
7/2560 เพ่ือใหด้ ำเนินกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน โปร่งใส ในกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
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 โดยบริษัทก ำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนจัดท ำรำยงำนควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นประจ ำในเดือนธันวำคม ของทุกปี หรือเม่ือได้รับต ำแหน่งใหม่ หรือเม่ือมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์เกิดข้ึนระหวำ่งปี แลว้แต่กรณี 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2560  หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 โดยเล็งเห็นว่ำกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นเพียง
ประกำรเดียวยงัไม่เพียงพอส ำหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีดี เน่ืองจำกทั้งภำคธุรกิจ และผูล้งทุนต่ำงตอ้งกำรผลประกอบกำรท่ีดีของ
กิจกำร กิจกำรตอ้งสำมำรถปรับตวัใหเ้หมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจได ้และมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม เพ่ือให้บริษทัสำมำรถเติบโตอยู่รอดไดใ้นระยะยำว โดยเพ่ิมเน้นบทบำทควำมเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทัจด
ทะเบียนท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ตั้งแต่กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร จนถึงกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน ในประเด็นส ำคญั ๆ คือ กำรแบ่งบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยจดักำรให้ชดัเจน บทบำทในกำรก ำหนด
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยให้กำรสร้ำงคุณค่ำกิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส่วนเดียวกบั
กำรประกอบธุรกิจ บทบำทในกำรก ำกบัดูแล กลยทุธ์ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณโดยสนบัสนุนกำรน ำนวตักรรม และ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT) มำใชเ้พ่ิมคุณค่ำ รวมถึงบทบำทในกำรก ำกบัดูแลเทคโนโลยสีำรสนเทศ บทบำทในกำรก ำกบัดูแลให้
มีนโยบำยเก่ียวกบักำรจดักำรขอ้มูลลบั และ Market Sensitive Information กบับทบำทในกำรดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่อง
ทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และกลไกลในกำรกอบกูฐ้ำนะกำรด ำเนินงำน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติั
ปรับโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ิมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมกำรลงทุน เม่ือรวมกบัคณะกรรมกำร
ชุดยอ่ยท่ีมีอยูเ่ดิม คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงองค์กร คณะกรรมกำรบริหำร รวมคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็น 5 คณะ โดยมีองค์ประกอบ ขอบเขต อ ำนำจ
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ ดงัน้ี 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมขอ้กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ก ำหนด

ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งน้อย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ทำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน ซ่ึงกรรมกำรท่ีได้
แต่งตั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด  เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั  สอบทำนประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในเพ่ือให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ถูกตอ้งตำมกฎหมำย  
สอดคลอ้งตำมระเบียบปฏิบติั  ตลอดจนมำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีดี  กำรบริหำรกิจกำร ด ำเนินไปอยำ่งเหมำะสมมีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  มีกำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมน่ำเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวำ่บริษทัมีกำร
ตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส  และด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึง
กำรสอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง และเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ี 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหนำ้ท่ีส ำคญัในกำรเสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีภำยนอก พร้อมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือขออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี  

คุณสมบติัและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1. ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอยำ่ง

นอ้ย 1 คน ท่ีมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีหรือกำรเงิน ซ่ึงสำมำรถสอบทำนควำมเช่ือถือ
ของงบกำรเงิน 

2. คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพิ้จำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ไดอี้ก 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ คดัเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ 

4. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือ 
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรนดัหมำยประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม 
จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุม และอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมอบหมำย 

5. กรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทั ดงัน้ี 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่
นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ี นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

   ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้



    บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                     แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                  

ส่วนท่ี 2 หนำ้ท่ี 70 

หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ำประกนักำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่อ
อีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ให้นบัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ี
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ี
ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ          ต าแหน่ง 

1.นำยนริศ   ศรีนวล  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

2.นำยปริญช ์ ผลนิวำศ  กรรมกำรตรวจสอบ 

3.นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั  กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำงสำววรรณฤดี  สุวพัน ธ์  ผู ้ช่วยกรรมกำรผู ้จัดกำร ส ำนักงำนตรวจสอบ  ปฏิบัติหน้ำท่ี เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1.  สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลท่ีดี กำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

2. สอบทำนให้บริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ
ประจ ำปี ทั้ งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีกำรพฒันำ
ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนสำกล 

3. สอบทำนกำรปฏิบติังำน ให้บริษทัปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
บริษทั 

4. สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  และพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ ง เลือกกลบัเขำ้มำใหม่ และเลิกจ้ำง ผูส้อบบัญชีภำยนอกของบริษทั รวมถึงพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบในกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมติั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหำรและคณะผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรปฏิบัติตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่นในกำรเขำ้สู่
กระบวนกำรรับรอง (Certification Process) ท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7. ตรวจสอบหำข้อเท็จจริงและติดตำมควำมคืบหน้ำเร่ืองร้องเรียนอันเ ป็นกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บผ่ำนกระบวนกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแสตำมมำตรกำรป้องกนัทุจริตคอร์รัปชัน่
ของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

8. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมตำมวิธีกำรและ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

9. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณ และบุคลำกรของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน รวมถึงพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกยำ้ย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

10. อำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ืองไดต้ำมควำมจ ำเป็นดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรวำ่จำ้งให้เป็นไปตำมระเบียบ
ขอ้ก ำหนดของบริษทั 

11. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

12. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยไตรมำสของบริษทั ก่อนรำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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13. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทั เป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงรำยงำนระบุ
เก่ียวกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอ่ืนท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 

14. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั และจดัใหมี้
กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

15. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนด ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั  
2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6) จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคน 
7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
8) รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยในขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
16.  เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยวำ่

กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำควำมผิด ตำมพระรำชบัญญติั
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ในเบ้ืองต้นให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบภำยใน 30 วนั นับแต่วนั ท่ีได้รับแจ้งจำกผู ้สอบบัญชีก่อนรำยงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

17. ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมี
ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้รำยงำนส่ิงท่ีตรวจพบดงัต่อไปน้ี
ในทนัทีต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือคณะกรรมกำรบริษทั จะไดห้ำแนวทำงแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

  1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 

3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั 

   เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และไดมี้กำรหำรือร่วมกนั
กบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้ว่ำ  ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หำก
ปรำกฎวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อำจ
รำยงำนส่ิงท่ีพบโดยตรงต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได ้
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18. ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี   2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัใหมี้กำรประชุม 8 คร้ัง กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร เป็นดงัน้ี 

รำยช่ือ ต าแหน่ง การเข้าประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1.  นำยนริศ  ศรีนวล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 8/8 

2.  นำยปริญช ์ ผลนิวำศ กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
3 .นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
4. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 

หมายเหตุ กรรมกำรล ำดบัท่ี 2-4 เป็นผูซ่ึ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีกำรเงินเพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ 
                                                   ของรำยงำนทำงกำรเงิน 

                    กรรมกำรล ำดับท่ี4  เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบตำมมติกำรปรับโครงสร้ำงกรรมกำรชุดย่อย ของมติท่ีประชุม  
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2562  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562  

 
 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำฯ”) จดัตั้งโดยมติ ของท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียนท่ีดี โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรก ำกบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและ
กำร ด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงให้มีควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย กบัมีขนำด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ี
เหมำะสม มีกระบวนกำรสรรหำ คดัเลือกท่ีโปร่งใส ชดัเจน ตลอดจนมีโครงสร้ำง และอตัรำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัควำม
รับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมกำรน ำพำบริษทัใหด้ ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้งระยะส้ันและระยะยำว กบัมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร เพื่อเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร ในดำ้นกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร มีเป้ำหมำยหลกัในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทัอยำ่งย ัง่ยืน มีกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ มีควำม
รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม กบักำรพฒันำหรือลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรสรรหำ ฯ 
1.  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รับกำรแต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึง

ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร โดยกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบั
ดูแลกิจกำร ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้ งกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเป็น
กรรมกำรอิสระคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ ฯ  

2. กรรมกำรสรรหำ ฯ จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึง
คุณสมบติั หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของตน 

3. คณะกรรมกำรสรรหำ ฯ สำมำรถแต่งตั้งพนกังำนของบริษทัจ ำนวน 1 คน ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำร
สรรหำ ฯ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2562  คณะกรรมกำรสรรหำ ฯ  ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
จ ำนวน 4 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 
1. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั  ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  (กรรมกำรอิสระ) 
2. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  กรรมกำรสรรหำฯ  (กรรมกำร) 
3. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมกำรสรรหำ (กรรมกำร) 
 4. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง  กรรมกำรสรรหำ (กรรมกำรอิสระ) 

โดยมี นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏิบติัหนำ้ท่ีเลขำนุกำรกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ฯ 
 

หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำฯ  
 ดำ้นกำรสรรหำ 
1. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร เพื่อเสนอให้

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และส่งนโยบำยดงักล่ำวใหห้น่วยงำนก ำกบัเม่ือมีกำรร้องขอ 
2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ก ำหนด

เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผูมี้อ  ำนำจในกำรจัดกำร ให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำอ่ืนท่ีเหมำะสม 

 ทั้งน้ี ในกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะพิจำรณำถึงประสบกำรณ์อยำ่ง
น้อยด้ำนหน่ึงด้ำนใดท่ีส ำคัญส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท (เช่น กำรเงิน กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ 
กำรตลำด กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กฎหมำย กำรจดักำร) ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมสำมำรถท่ีช่วยให้
กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงรอบคอบยิ่งข้ึน ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงมีเหตุผล ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงควำมมี
ประสบกำรณ์ในกำรเป็นผูน้ ำ รวมทั้งมีควำมช ำนำญในวิชำชีพระดบัสูง และมีควำมซ่ือสัตย ์ตลอดจนมี
คุณสมบติัส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเหมำะสม 

3. ดูแลให้คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีขนำด และองคป์ระกอบท่ีเหมำะสมกบัองคก์ร รวมถึงมี
กำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ในดำ้น
ต่ำงๆ  

4. เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
5. สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่บริษทัมีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสมส ำหรับ

ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู ้จัดกำร และผู ้มีอ  ำนำจในกำรจัดกำร และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 ดำ้นค่ำตอบแทน 
1. ก ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่

กรรมกำรบริษัท  และผู ้มีอ  ำนำจในกำรจัดกำร โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และน ำเสนอให้
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คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และ/หรือ น ำเสนอ เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่
กรณี และส่งนโยบำยดงักล่ำวใหห้น่วยงำนก ำกบัหำกมีกำรร้องขอ   

2. ดูแลให้กรรมกำรบริษทั และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ี และควำม
รับผิดชอบ 

3. ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรบริษัท และผูมี้อ  ำนำจในกำรจัดกำรเพ่ือพิจำรณำ
ผลตอบแทนประจ ำปี 

4. เปิดเผยนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้ งจดัท ำ
รำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกับเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน และ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

5. เสนอแนะค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพ่ือใหค้วำมเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

6. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำรเร่ืองนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
พิเศษอ่ืนนอกเหนือจำกเงินคำ่จำ้งส ำหรับพนกังำนบริษทั และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ
อนุมติั 

7. ทบทวนเป้ำหมำยและหลกัเกณฑ์กำรปฏิบติังำน (Performance Target and Criteria) ส ำหรับบริษทัประธำน
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติั 

8. เสนอแนะค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมำะสมส ำหรับประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบริษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและท่ีปรึกษำบริษทั ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ
อนุมติั 

 ดำ้นบรรษทัภิบำล (“กำรก ำกบัดูแลกิจกำร ”) 
1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ ติดตำมเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงทบทวนและปรับปรุง
นโยบำยใหมี้ควำมเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. ก ำกบัดูแลให้กำรปฏิบติังำนของบริษทัเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ
ก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

3. จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของประธำนกรรมกำร กรรมกำรรำยบุคคล คณะกรรมกำร
บริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

   คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนเองเป็นประจ ำ และน ำเสนอผลกำรประเมิน
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

   คณะกรรมกำรสรรหำ ฯ อำจพิจำรณำภำรกิจในดำ้นสรรหำ ดำ้นค่ำตอบแทน และดำ้นบรรษทัภิบำล ส ำหรับ
บริษทัในกลุ่ม ทั้งหมดหรือบำงส่วนไดต้ำมควำมเหมำะสม และตำมท่ีเห็นสมควร 

   ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมหนำ้ท่ี ท่ีกฎหมำย กฎ ประกำศ ระเบียบ หรือ ค ำสัง่ของทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
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ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำ ฯ  จดัใหมี้กำรประชุม 5 คร้ัง  กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร เป็นดงัน้ี 
รำยช่ือ ต าแหน่ง การเข้าประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นำยเสริมศกัด์ิ    จำรุมนสั                 ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 5/5 
2. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรสรรหำฯ 5/5 
3. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรสรรหำฯ 4/5 
4. น ำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง กรรมกำรสรรหำฯ 5/5 

 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management Committee : 
CRMC) ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ กบัประธำนกรรมกำร
ควรเป็นกรรมกำรอิสระ   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  ไดจ้ดัตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
10/2557 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2557  โดยไดมี้กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม 
สอดคลอ้งกบัภำรกิจของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เป็นระบบข้ึนภำยในองค์กร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรบริหำรจัดกำรของบริษทั  คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงองค์กรจะให้กำรสนบัสนุนและปฏิบติักำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงอำศยัหลกักำรพ้ืนฐำน
ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรขององค์กรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีกำรเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และ
เป้ำหมำยขององค์กร และให้มีกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk 
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้ งบริษัท และ
ปลูกฝังใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัสำมำรถเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
วำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทั มุ่งไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 

คน และอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รประกอบดว้ยกรรมกำร 5 คน ดงัน้ี  
ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 
1. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรอิสระ) 
2.  นำยนริศ  ศรีนวล  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรอิสระ) 
3. นำยสงวน ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำร) 
4. นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 
5. นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

โดยมี นำยศุภกฤต  เน้ือทอง ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏิบติัหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรควำมเส่ียงองคก์ร 
1. ก ำหนด และทบทวนนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
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2. ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์   และ
เป้ำหมำยทำงธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่รวมถึงสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

3. ให้ขอ้เสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ระดบัจดักำร (Risk Management Committee: RMC) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 

4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมทั้ ง
แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์รใหแ้ก่ RMC เพ่ือใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

5. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer  สมำชิกใน RMC ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำม
เส่ียงองคก์ร 

6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์
ส ำคัญ ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญั ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือทรำบและ
พิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

7. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 ในปี  2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร จดัให้มีกำรประชุม  5 คร้ัง กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรเป็น
ดงัน้ี 

หมำยเหตุ กรรมกำรล ำดบัท่ี 3 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ตำมกำรปรับโครงสร้ำงกรรมกำรชุดยอ่ย ของมติท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2562  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562  

 

 คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee : IC)  จดัตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 

12 พฤษภำคม 2560 โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ใหมี้ควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำรกิจของ
บริษทั  คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของหลกักำรพ้ืนฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ตำมหลกัปฎิบติัประกำรหน่ึงไดแ้ก่ กำรมุ่งเน้นให้บริษทัรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นกำรเงิน ดว้ยกำร
ก ำหนดให้บริษทัฯมีมำตรกำรกำรติดตำมควำมพอเพียงของสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจบัสญัญำณท่ีจะแสดง
ให้เห็นแนวโน้มของปัญหำทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงมีแผนงำนในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเหมำะสมและทนัเวลำ โดยมีกำร
เช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององคก์ร ในกำรก ำหนดแผนกำรลงทุนของบริษทั ไดค้  ำนึงถึงผลตอบแทนกำร
ลงทุน ควำมเพียงพอของสภำพคล่องและกำรจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำร

รำยช่ือ ต าแหน่ง การเข้าประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1. นำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง                   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 5/5 
2.นำยนริศ  ศรีนวล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 5/5 
3. นำยสงวน ตงัเดชะหิรัญ                     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 3/3 
4. นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 5/5 
5. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 5/5 
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บริหำรควำมเส่ียง ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบักำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด ขอ้ก ำหนดของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎระเบียบรวมทั้ งกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัสำมำรถเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทั มุ่งไปสู่กำรบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 องคป์ระกอบ และคุณสมบติัคณะกรรมกำรลงทุน 
1. คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบดว้ย กรรมกำรลงทุนท่ีด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร 1 คน ส ำหรับกรรมกำรคนอ่ืน ให้

แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั  รวมเป็นจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 4 คน    โดยประธำนกรรมกำรลงทุนตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหำร
ของบริษทั 

2. กรรมกำรลงทุน ตอ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรลงทุน และโครงกำรท่ีจะลงทุน 
3.  คณะกรรมกำรลงทุนสำมำรถแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรลงทุน และควำมรู้ในโครงกำรท่ีจะ

ลงทุนเป็นทีป่รึกษำคณะกรรมกำรลงทุนได ้
4.  ผูบ้ริหำรสูงสุดด้ำนกำรบัญชีและกำรเงินของบริษัท ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน เพื่อท ำหน้ำท่ี

ช่วยเหลือ สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลงทุนเก่ียวกบักำรนดัหมำยประชุม  จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียม
และน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บันทึกรำยงำนกำรประชุม และอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรลงทุนมอบหมำย ทั้ งน้ี 
กรรมกำรลงทุนอำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมท ำหนำ้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรลงทุนประกอบดว้ยกรรมกำร 4 คน ดงัน้ี  
ช่ือ-นามสกลุ   ต าแหน่ง 
1. นำยปริญช ์  ผลนิวำศ  ประธำนกรรมกำรลงทุน (กรรมกำรอิสระ) 
2. นำยปัญญ ์  เกษมทรัพย ์  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำรอิสระ) 
3. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำร) 
4.  นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั  กรรมกำรลงทุนและเลขำนุกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

   หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรลงทุน 
1. ก ำหนดกลยทุธ์และนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่อง และนโยบำยกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนเพ่ือ

เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
2. ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทั 
3. พิจำรณำแผนกลยทุธ์ แผนกำรลงทุน แผนกำรบริหำรสภำพคล่องและแผนกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนให้สอดคลอ้ง

กบักรอบนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึง ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.)  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  กฎระเบียบ 
รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ก ำกบัดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำย
แผนด ำเนินงำน ระเบียบวธีิปฏิบติั รวมถึงนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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5. สอบทำนและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ กรอบนโยบำย และแผนด ำเนินกำร ทั้งในส่วนของกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพ
คล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุน ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ และให้น ำเสนอกรอบนโยบำยท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

6.  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรลงทุนท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรลงทุน และเปิดเผยไวใ้น รำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

ในปี  2562  คณะกรรมกำรลงทุน จดัใหมี้กำรประชุม 5 คร้ัง กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรเป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
             หมายเหตุ  กรรมกำรล ำดบัท่ี 2 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรลงทุน ตำมกำรปรับโครงสร้ำงกรรมกำรชุดยอ่ยของมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
                               บริษทั  คร้ังท่ี 4/2562  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  
                   

 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจำกผูบ้ริหำรของบริษทัโดยมีจ ำนวนตำมท่ีเห็นสมควร  

ประธำนกรรมกำรตอ้งเป็นกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 

องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 
   1. คณะกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงและอาจประกอบดว้ยบุคคลอ่ืนใดคนหน่ึง หรือหลายคน ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทั โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอช่ือผูบ้ริหารนั้น  
   ในการแต่งตั้ งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้ งกรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการของบริษทัคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 
   2.  กรรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
   3.  กรรมการบริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ ใจถึง
คุณสมบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย   
 4.  คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรในระดบักรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร และ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ดงัน้ี 

 

 

รำยช่ือ ต าแหน่ง การเข้าประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1..นำยปริญช ์ ผลนิวำศ ประธำนกรรมกำรลงทุน 5/5 
2..นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมกำรลงทุน 3/3 
3.. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์    กรรมกำรลงทุน 5/5 
4. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรลงทุน 5/5 
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ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 
1. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์  ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

2. นำยไพฑูรย ์ก ำชยั กรรมกำร  และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

สำยงำนสนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 

3. นำยรักษำ  สำรณำคมน์กลุ         รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 1  

4. นำยฉตัรชยั  พืชพนัธ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรออกแบบและทดสอบ  

5. นำยนรินทร์  เอกนิพิฐสริ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 2 

6.  นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำธุรกิจและทรัพยำกรบุคคล 

7. นำยยงยทุธ อรุณเทววโิรจน์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่มงำนวศิวกรรม 2 

โดยมี นำยมนภทัร์  อำษำกิจ ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ ปฏิบติัหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำท่ีและบทบำทส ำคญัในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมกลยุทธ์และนโยบำยของบริษทั 

รวมถึงควบคุมดูแลกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย โดยมีควำมรับผิดชอบหลกัในกำร
กลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ รวมถึงพิจำรณำอนุมติัเร่ืองอ่ืน ๆ ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ี
ก ำหนดไวโ้ดยคณะกรรมกำรบริษทั และในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร ดงัน้ี 

1. ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
2. พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

    2.1 แผนยทุธศำสตร์ของบริษทั 
 2.2 งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimate Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ของบริษทั 

      2.3  กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 
       2.4 กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 3.  ก ำหนดแผน และแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุน และกำรระดมทุนตำมนโยบำยของบริษทั 
    4.   บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณ  และเป้ำหมำยท่ีตั้ง

เอำไว ้
  5.   เสนอกำรจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริษทั และน ำเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 
  6.   กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูช่้วยกรรมกำรอำวโุส 

        7.   รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง 
       8.   เสริมสร้ำง และผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังำน 
      9.   พิจำรณำวำระต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
     10.   กำรออกหนงัสือค ้ำประกนัให้แก่บุคคลท่ี 3 ตอ้งผ่ำน กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  ยกเวน้ กรณีธุรกิจปกติ

ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
   11.   มีอ ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 
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  12.   มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำร ประเพณี และสอดคลอ้ง กบักฎหมำยท่ี
บงัคบัใชอ้ยู ่

       13.  มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรท่ีจ ำเป็น รวมถึงก ำหนดอตัรำ ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ี
เหมำะสม 

        14.  อนุมติักำรเขำ้ท ำบันทึกขอ้ตกลงเพ่ือกำรท ำสัญญำร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุน
ต่ำงๆ ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 200  ลำ้นบำท 

   15.  มีอ ำนำจอนุมติั กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรใหกู้ย้มืเงิน และกำรลงทุน  กำรเสนอรำคำ    กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ 
ท ำสัญญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ และเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของบริษทั   
ดงัน้ี 

   -   วงเงินไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรใหกู้ย้มืเงิน และกำรลงทุน  
   -   วงเงินไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอ รำคำในกรณีธุรกิจปกติ 
           -   วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจอ่ืน 
                  - วงเงินไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ / นิติกรรม    
                      ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
                 -  วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำ / นิติกรรม   
                  ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้อ่ืน ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

   16. ในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัไวแ้ล้ว คณะกรรมกำรบริหำร 
สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่จ ำกดัวงเงิน 

   17.   อนุมติักำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิประโยชน์
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 

   18.   อนุมติักำรตั้ง กำรเพ่ิม กำรลด หรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำง ๆ อำทิ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหวำ่งกำรด ำเนินกำร  เป็นตน้ ในวงเงินรวมไม่เกินคร้ัง
ละ 10  ลำ้นบำท 

   ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้นั้นตอ้งอยูภ่ำยใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ใน
หรือเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั และ/หรือ รำยกำรหรือเร่ืองท่ี
คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำ
ข้ึนกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ในกรณีดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรบริหำรท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  
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ในปี   2562 คณะกรรมกำรบริหำรจดัใหมี้กำรประชุม 19  คร้ัง กำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละบุคคล เป็นดงัน้ี 
รำยช่ือ ต าแหน่ง การเข้าประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์                ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

19/19 

2. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
สนบัสนุนธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 

19/19 

3. นำยรักษำ  สำรณำคมน์กลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 1 13/19 
4.นำยฉตัรชยั  พืชพนัธ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรออกแบบ

และทดสอบ  
16/19 

5. นำยนรินทร์  เอกนิพิฐสริ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 2 19/19 
6.นำงสำวรัชนีวภิำ ปุ้ยพนัธวงศ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำธุรกิจ

และทรัพยำกรบุคคล 
9/9 

7.นำยยงยทุธ อรุณเทววโิรจน์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่มงำนวศิวกรรม 2 19/19 
หมำยเหตุ ล  ำดบัท่ี 6 เขำ้รับต ำแหน่ง  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2562  เม่ือวนัท่ี 23 ก .ค. 2562  

 ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะเพ่ิมเติมได้จำก เวบ็ไซต์ของบริษทั ภำยใต้
หวัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (www.demco.co.th/cg) 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

บริษทั มีแนวปฏิบติัท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กล่ำวคือคณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยผูมี้
ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั ไดเ้ป็นอยำ่งดี มีควำมทุ่มเท และใหเ้วลำอยำ่งเตม็ท่ี
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อหุ้นมำเป็นผูก้  ำกบัแนวทำงด ำเนินกำร
ของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองเพ่ือ
รับผิดชอบเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยสำระส ำคญัส ำหรับแนวปฏิบติัในกำรสรรหำ และแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง   
มีดงัต่อไปน้ี   

 
 การสรรหากรรมการ 

 เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัว่ำงลงคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรจะพิจำรณำ 
กลัน่กรองรำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ี จะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษทั และ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยกบัหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมี
ประวติักำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรประกอบวชิำชีพของบุคคลนั้น ๆ โดย พิจำรณำคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 พระรำชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ขอ้บงัคบัของเด็มโก ้และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

http://www.demco.co.th/cg
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2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสตัย ์(Duty 
of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุท่ีเหมำะสม มีสุขภำพ ร่ำงกำยท่ี
แข็งแรง และจิตใจ ท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุม เป็นอยำ่งดี มีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในท่ีประชุม และ/หรือเป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม และไดรั้บกำรยอมรับจำกสงัคม 

3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ธุรกิจพลังงำน วิทยำศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ 
วศิวกรรมศำสตร์เศรษฐศำสตร์ กำรบญัชี กำรตลำด กำรเงิน กำรคลงั และกฎหมำย 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำ กลัน่กรอง
รำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยกบัหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวติักำรศึกษำ 
และประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้ น ๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของ 
คณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุ้น ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เลขำนุกำรบริษทัจะ
รวบรวมขอ้มูล เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือพิจำรณำกลัน่กรองเบ้ืองตน้
ก่อนน ำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้นสุดทำ้ย โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะ
พิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร อยำ่งระมดัระวงั รอบคอบ 
และเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

 
 การสรรหาแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

 กำรคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรนั้น คณะกรรมกำร
บริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งจำกฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลภำยนอกท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจโดยคณะกรรมกำร
สรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม
ในกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ ัดกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงทบทวน
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑเ์หมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่ง 
 

แผนพฒันาการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร เป็นผูพิ้จำรณำ
แผนพฒันำเพ่ือทดแทนต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ข้ึนไป เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรวำงแผนสรรหำ คดัเลือก และกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรเพ่ือทดแทนในต ำแหน่งหลกั
ท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริษทั นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำแผนพฒันำเพ่ือทดแทนต ำแหน่งงำน
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคนทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำนท่ีต่อเน่ือง 
และเหมำะสม รวมถึงเพ่ือคดัเลือกและเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรให้เหมำะสมกบังำนท่ีเป็นต ำแหน่งงำนหลกั (Key Jobs) ของ
กลุ่มธุรกิจบริษทั หรือต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีควำมส ำคญัตำมโครงสร้ำงบริหำรจดักำรหรือต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริษทั 
หรือเป็นต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรทกัษะควำมช ำนำญเฉพำะ 
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 กรรมการอสิระ 
กรรมกำรอิสระ  มีจ ำนวนร้อยละ 50 ของกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

1) นำยนริศ   ศรีนวล  ประธำนกรรมกำรอิสระ 
2) นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั  กรรมกำรอิสระ 
3) นำยปริญช ์ ผลนิวำศ  กรรมกำรอิสระ 
4) นำยปัญญ ์  เกษมทรัพย ์ กรรมกำรอิสระ 
5) นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง   กรรมกำรอิสระ*  

*ไดรั้บแต่งตั้งจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 29 ม.ค. 2562 แทนกรรมกำร
อิสระท่ีลำออก 

 บริษทัได้เสนอแต่งตั้ งกรรมกำรอิสระตำมข้อก ำหนดกรรมกำรอิสระของบริษัท ซ่ึงมีควำมเขม้ขน้กว่ำขั้นต ่ำของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก ้
ตอ้งมี คุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ 
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย นั้นๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำ ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้ อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทัใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจตำมวรรคหน่ึงรวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพยร์ำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริกำร หรือกำรให ้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ย กำรรับหรือ
ให้กูย้ืม ค  ้ ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้อ
อนุญำตหรือคู่สญัญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญำต 
หรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้ งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระน้ีดงักล่ำวให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดย
นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั 
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำร 
เกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำก กำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี ภำยหลงัไดรั้บ
กำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัแลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้
ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือ
วำ่กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร ไดมี้โอกำสประชุมปรึกษำหำรือระหวำ่ง
กนัเองอยำ่งเป็นอิสระ ส ำหรับกำรเสนอแนะควำมคิดเห็นต่ำง ๆ เพื่อพฒันำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรบริษทั  รวมทั้งก ำหนด
แนวทำงกำรพฒันำคุณภำพกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัจึงไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ในปี พ.ศ. 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ไดมี้มติจดัตั้งคณะกรรมกำร
อิสระ เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ท่ีระบุไวว้ำ่ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไม่ไดแ้ยกจำกกนัอยำ่งชดัเจน เช่น เป็นบุคคลเดียวกนั ประธำนกรรมกำรไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอิสระ 
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธำนกรรมกำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะท ำงำน หรือได้รับ
มอบหมำยให้มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำร คณะกรรมกำรควรส่งเสริมให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำง
คณะกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร 

คณะกรรมกำรอิสระ  ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระทั้งหมดของบริษทั  มีบทบำทในกำรดูแลผลประโยชน์ของบริษทั
โดยรวม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยไดรั้บผลประโยชน์อยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมทั้งถ่วงดุลระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร และ
คุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยกำรเสนอแนะ และแสดงควำมอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ เพื่อใหก้ำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทัมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยมีหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
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1. แสดงควำมเห็น หรือให้ขอ้สังเกต หรือซักถำมในท่ีประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่ให้อิทธิพลใด ๆ อยู่เหนือกำร
ตดัสินใจท่ีเป็นอิสระ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรตดัสินใจนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และไม่เป็นกำรริดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ โดยเฉพำะผูถื้อหุน้รำยยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  
 กรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกท่ีประชุม หรือมีขอ้สังเกตอ่ืนใด ให้มีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำน
กำรประชุมดว้ยทุกคร้ัง หรือในกรณีท่ีไม่อำจเขำ้ประชุมได ้และไม่เห็นดว้ยในวำระใด อำจท ำควำมเห็นแยง้ของตน
เป็นหนงัสือแจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรทรำบภำยใน 3 วนั นบัแต่ส้ินสุดกำรประชุม 

2. ใหค้  ำแนะน ำ หรือให้ควำมเห็นในเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีอยูใ่นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษทั อำทิ โครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่  นโยบำยกำรกูย้มื  ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3. เสนอแนะวำระกำรประชุม กรณีท่ีเห็นวำ่มีเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีคณะกรรมกำรควรพิจำรณำ และยงัไม่ไดรั้บกำรบรรจุไว้
ในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเฉพำะเร่ืองท่ีต้อง
ด ำเนินกำรโดยกรรมกำรอิสระ 

และต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 ไดมี้มติอนุมติักำรแต่งตั้งประธำน
กรรมกำรอิสระ  (Lead Independent Director) โดยมีขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. เป็นประธำนในกำรประชุมกรรมกำรอิสระ และเป็นตวัแทนของกรรมกำรอิสระในกำรหำรือกบัประธำนกรรมกำร 
และฝ่ำยบริหำรในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล และเร่ืองส ำคญัท่ีกรรมกำรอิสระเห็นสมควร 

2. จดัใหมี้กำรประชุมกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยอำจเชิญฝ่ำยบริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้
เห็นสมควรเขำ้ร่วมประชุม ช้ีแจง หรือใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. เป็นผูป้ระสำนหลกัระหวำ่งประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรผูจ้ดักำร ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณะกรรมกำรบริษทั 

4. เป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั 

5. เป็นประธำนกำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงจดัข้ึนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6. ร่วมกบัประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่เร่ืองส ำคญัไดถู้ก

บรรจุ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ และรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

7. ประสำนกำรติดต่อระหวำ่งผูถื้อหุน้ ซ่ึงประสงคท่ี์จะเจรจำ หำรือ หรือขอค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำร ดว้ยควำม
ร่วมมือจำกประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)  “บริษทั” ในฐำนะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำร
บริษทัในกลุ่มธุรกิจให้ด ำเนินธุรกิจไปในทิศทำงท่ีสอดคลอ้ง ประสำนกบันโยบำยและกำรด ำเนินงำนของเด็มโก ้ทั้งน้ี เพ่ือให้
กำรประกอบธุรกิจ และกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร มีควำมเห็นวำ่ นอกจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรของ
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บริษทัเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมีควำมสำมำรถและมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจแต่ละดำ้นเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นตวัแทนบริษทั ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือร่วมก ำหนด
นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่มธุรกิจบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของบริษทัแลว้ ควรจะมีกำร
ก ำหนดบทบำท และกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้กับกรรมกำรตวัแทนของบริษทั เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรท ำงำนท่ี
โปร่งใส ป้องกนักำรเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และระเบียบกำรท ำธุรกรรมภำยในกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์
ท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทำงกำร และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำน มีกำรปกป้องสิทธิและรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทั กบัเห็นสมควรให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ท ำหน้ำท่ีควบคุม ดูแลให้บริษทัยอ่ย หรือ
บริษทัร่วมทุกบริษทั ด ำเนินงำนตำมนโยบำย และหลกัเกณฑก์ำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดดว้ย 
 ในกำรก ำหนดบทบำทและกรอบแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีจึงเสนอแนะใหมี้ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย 
พร้อมกบักฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 
  1. พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย โดยใหก้ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เวน้แต่บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัขนำดเล็กท่ีเป็น Operating Arms ของบริษทั คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำน
กรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูแ้ต่งตั้งก็ได ้ 
  2. ก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัตำมขอ้ (1) และให้ตวัแทนของ
บริษทัดูแลใหก้ำรปฏิบติัเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัยอ่ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผูร่้วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดนโยบำยให้ตวัแทนท ำหน้ำท่ี เพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษทัยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัแม่  
  3. ก ำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในของบริษทัย่อยอย่ำงเหมำะสม รัดกุมเพียงพอ และกำรท ำรำยกำรต่ำง ๆ เป็นไป
อยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  4. เปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีส ำคญั กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

  5. กรณีเป็นกำรเขำ้ร่วมทุนในกิจกำรอ่ืนอยำ่งมีนยัส ำคญั เช่น มีสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุน หรืออำจตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมมีนยัส ำคญัต่อบริษทั คณะกรรมกำรควรดูแลใหมี้กำรจดัท ำ 
Shareholders Agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนเก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัได้
ตำมมำตรฐำน และก ำหนดเวลำ 

6. กรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ย มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัตำม
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  บริษทัไดป้ฏิบติัตำมท่ี ตลท.ก ำหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่ำว โดยขอควำม
เห็นชอบของผูถื้อหุ้นในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทั 
โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต ่ำกวำ่สำมในส่ี ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมำประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  
 7. ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้พนักงำนบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุน ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษทั ก ำหนดให้เป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ทั้งของบริษทั และใน
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุน ท่ีจะตอ้งรับทรำบ และปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยส ำคญั และ
ระเบียบวิธีปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่ือให้เสริมสร้ำงควำมรู้
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ควำมเขำ้ใจ และเนน้ย  ้ำถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรใหแ้ก่พนกังำนทุกระดบัของบริษทั และบริษทัในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมทุน ผำ่นกำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรต่ำง ๆ โดยบริษทัไดเ้ชิญพนกังำนบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วมทุน เขำ้ร่วม และไดเ้ผยแพร่บทควำม และข่ำวสำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรไปสู่พนกังำนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ทุนดว้ยเช่นเดียวกนั 

บริษทัจดัใหมี้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย ตั้งแต่ปี   2561 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย 2 คณะ เพ่ือก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย
เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด  ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการก ากบัดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เดม็โก้ เดอลาว จ ากดั (Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”)) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  SBC DDL ประกอบดว้ย 

1.นำยปริญช ์  ผลนิวำศ 
2.นำยปัญญ ์   เกษมทรัพย ์
3.นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
4. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
5. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั 

โดยมี นำยมนภทัร์  อำษำกิจ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย -บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 

อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย – บริษทัเด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 
1. ก ำกบัดูแลและจดักำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนค ำแนะน ำ

ของคณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
2. เสนอแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำร และหรือผูจ้ดักำรทัว่ไป 
3. ก ำหนดวสิัยทศัน์ ทิศทำง กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงท่ี

อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำวสิัยทศัน์ ทิศทำงและกลยทุธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัให้เกิดผล
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส ำคญัรวมถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยทำง
กำรเงิน แผนงำน และงบประมำณของบริษทัท่ีก ำหนด 

5. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. ก ำกบัดูแลและบริหำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
7. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
8. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรและผูจ้ ัดกำรทั่วไปและก ำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำร

ด ำเนินงำน 
9. ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำนทัว่ไปและภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
10. เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี กอปรดว้ยจริยธรรม ควำมโปร่งใส 
11. ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ DDL 
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12. พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 
12.1. แผนยทุธศำสตร์ของ DDL 
12.2. งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimated Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ของ DDL 
12.3. กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 

13. ก ำหนดแผนและแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุน ตำมนโยบำยของบริษทั 
14. บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณและเป้ำหมำยท่ี

ก ำหนดไว ้
15. พิจำรณำวำระท่ีเก่ียวกบั DDL ก่อนเสนอหรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
16. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณี วฒันธรรม 

และสอดคลอ้งกบักฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่
17. มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร DDL ท่ีจ  ำเป็นรวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ี

เหมำะสม 
18. ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะกำรเข้ำท ำบันทึกข้อตกลงเพ่ือกำรท ำสัญญำร่วมทุน (MOU Joint Venture 

Agreement) ในโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ใน สปป.ลำว ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 20.0 
ลำ้นบำท 

19. มีอ ำนำจอนุมติักรอบวงเงินกำรอนุมติัของกรรมกำรผูจ้ดักำรในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรให้กูย้ืม และกำร
ลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำหรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดย
ปกติ และเป็นไปตำมนโยบำยบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และตำมวตัถุประสงคข์อง DDL  

20. ในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ กรรมกำรผูจ้ดักำร DDL 
สำมำรถด ำเนินกำรได ้

21. อนุมัติกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิ
ประโยชน์ ของ DDL และ DEMCO อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติ หรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของ DEMCO 

22. มีอ ำนำจพิจำรณำกำรตั้ง กำรเพ่ิม กำรจดหรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำง ๆ อำทิ ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงุทน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหวำ่งกำรด ำเนินกำร 

 ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ดงักล่ำวขำ้งตน้
นั้นตอ้งอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเด็มโก ้และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ไม่มี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำเพ่ือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของ 
DDL และ/หรือ รำยกำรหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมกำร DDL หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำม
ขดัแยง้ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกบัเด็มโก ้หรือ DDL (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL 
น ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
พิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองดงักล่ำว 
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2.   คณะกรรมการก ากบัดูแลบริษทัย่อย - บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ จ ากดั (Sub-Board Committee-DEMCO Power  
(“SBC-DP”)) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  SBC DP  ประกอบดว้ย 
1.  นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 
2.  นำยนริศ  ศรีนวล 
3.  นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั 
4.  นำยปรำโมทย ์  อินสวำ่ง 
5.  นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
6. นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั 
โดยมี น.ส.รัชนีวิภำ  ปุ้ยพนัธวงศ์  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย - บริษัท เด็มโก ้

เพำเวอร์ จ ำกดั 
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย เด็มโกเ้พำเวอร์ 

1. ก ำกบัดูแลและจดักำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

2. เสนอแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำร และหรือผูจ้ดักำรทัว่ไป 
3. ก ำหนดวสิัยทศัน์ ทิศทำง กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงท่ี

อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำวสิัยทศัน์ ทิศทำงและกลยทุธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัให้เกิดผล
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส ำคญัรวมถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยทำง
กำรเงิน แผนงำน และงบประมำณของบริษทัท่ีก ำหนด 

5. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. ก ำกบัดูแลและบริหำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
7. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
8. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรและผูจ้ ัดกำรทั่วไปและก ำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำร

ด ำเนินงำน 
9. ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำนทัว่ไปและภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
10. เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี กอปรดว้ยจริยธรรม ควำมโปร่งใส 
11. ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ DP 
12. พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

12.1  แผนยทุธศำสตร์ของ DP 
12.2 งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimated Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ของ DP 
12.3  กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 

13. ก ำหนดแผนและแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุน ตำมนโยบำยของบริษทั 
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14. บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณและเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว ้

15. พิจำรณำวำระท่ีเก่ียวกบั DP ก่อนเสนอหรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
16. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณี วฒันธรรม 

และสอดคลอ้งกบักฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่
17. มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร DP ท่ีจ  ำเป็นรวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ี

เหมำะสม 
18. ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะกำรเข้ำท ำบันทึกข้อตกลงเพ่ือกำรท ำสัญญำร่วมทุน (MOU Joint Venture 

Agreement) ในโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 10.0 ลำ้นบำท 
19. มีอ ำนำจอนุมติักรอบวงเงินกำรอนุมติัของกรรมกำรผูจ้ดักำรในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรให้กูย้ืม และกำร

ลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสญัญำหรือกำรท ำนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดย
ปกติ และเป็นไปตำมนโยบำยบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และตำมวตัถุประสงคข์อง DP 

20. ในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณท่ีคณะกรรมกำรบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้ กรรมกำรผูจ้ดักำร DP 
สำมำรถด ำเนินกำรได ้

21. อนุมัติกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธ์ิ และนิติกรรมเก่ียวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิ
ประโยชน์ ของ DP และ DEMCO อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติ หรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของ DEMCO 

22. มีอ ำนำจพิจำรณำกำรตั้ง กำรเพ่ิม กำรจดหรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำง ๆ อำทิ ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหวำ่งกำรด ำเนินกำรในยอดเงินรวมไม่
เกินคร้ังละ 1.0 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  SBC DP ดงักล่ำวขำ้งตน้ นั้นตอ้ง
อยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำร SBC DP ไม่มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำเพ่ือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของ DP และ/
หรือ รำยกำรหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมกำร SBC DP หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกบัเด็มโก ้หรือ DP (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำร DP น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดย
กรรมกำร DP ท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ จะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั  ในเร่ืองดงักล่ำว  
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 นโยบำยกำรจดักำรขอ้มูลลบั และขอ้มูลท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย ์(Market Sensitive Information) 

 คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ดว้ยก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ กำรปฏิบติั
ต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น กำรเปิดเผยขอ้มูล ตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ DEMCO Code of Conduct ดงัน้ี 

1. ก ำหนดให้บริษทัให้ควำมรู้และควำมเขำ้ใจแก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรของบริษทั เก่ียวกบักำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์
และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อ ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ประกำศ ก.ล.ต. ท่ี สจ 38/2561 กำรจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหน้ำของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผูท้  ำแผนและผูบ้ริหำรแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกำศท่ีมีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมภำยหลงั โดยก ำหนดให้รำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษทัทุกคร้ัง เพ่ือแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทรำบต่อไป 
รวมทั้งไดแ้จง้บทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

2. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร (ตำมนิยำมของ ก.ล.ต.) และผูส้อบบญัชี รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตำมขอ้ก ำหนดของ
ก.ล.ต. มีหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั   คร้ังแรกท่ีได้รับกำรแต่งตั้ ง และทุกคร้ังท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครองของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 59 และ 258 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกคร้ัง
เพื่อรับทรำบ  

3. ก ำหนดให้ระบุในสญัญำจำ้งพนกังำน รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบักำรท ำงำนมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร
และพนักงำน โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน ในกำรระมดัระวงัรักษำขอ้มูลของบริษทัให้เป็น
ควำมลบั ไม่ใชต้  ำแหน่งหน้ำท่ีในบริษทั  หรือน ำขอ้มูลภำยในหรือสำรสนเทศท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงไดรั้บระหวำ่งกำร
ปฏิบติังำนในบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ ไปแสวงหำประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือท ำใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลงหรือกระท ำกำรอนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

4. ให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจริงจังและสม ่ำเสมอ โดยไม่น ำสำรสนเทศ
ดงักล่ำวมำใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นสำธำรณะ หรือขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ในกรณีท่ีบุคคลภำยนอก มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเฉพำะกิจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะและอยู่
ระหวำ่งกำรเจรจำ ซ่ึงงำนนั้น ๆ เขำ้ข่ำยกำรเก็บรักษำขอ้มูลภำยใน อนัอำจมีผลต่อควำมเคล่ือนไหวของรำคำหลกัทรัพย์
ของบริษัท บุคคลภำยนอกเหล่ำนั้ นจะตอ้งท ำสัญญำเก็บขอ้มูลรักษำควำมลบั (Confidentiality Agreement) ไวก้ับ
บริษทั จนกวำ่จะมีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ ตลท. และ กลต. 

6. ก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพ่ือควบคุม
และรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ และ/หรือ ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลบริษทัจำกบุคคลภำยนอก 
และกำรก ำหนดระดบักำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทั ให้กบัผูบ้ริหำรและพนักงำนในระดบัต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกบัควำม
รับผิดชอบ 
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7. ก ำหนดบทลงโทษตำมระเบียบของบริษทั หำกพบวำ่ผูบ้ริหำรหรือพนกังำน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูลภำยใน หรือมี
ควำมประพฤติท่ีส่อไปในทำงท่ีจะท ำใหบ้ริษทั ไดรั้บควำมเส่ือมเสียและควำมเสียหำย 

8. รำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส กรณีท่ีมีกำรใชข้อ้มูลภำยในหรือมีควำมประพฤติท่ี
ส่อไปในทำงท่ีจะท ำใหบ้ริษทั ไดรั้บควำมเส่ือมเสียและควำมเสียหำย  

9. ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริหำร  กรรมกำรผูจ้ดักำร เลขำนุกำรบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูมี้อ  ำนำจใน
กำรเผยแพร่สำรสนเทศของบริษทัและใหข้อ้มูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก 

แนวปฏิบัตติามนโยบายการจดัการข้อมูลลบัและข้อมูลทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

 บริษทัได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย ์โดยกรรมกำร 
ผูบ้ริหำรทุกคน รวมทั้งพนักงำนในบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม ถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนทุกคน ตอ้งไม่น ำขอ้มูลภำยในบริษทั หรือคู่คำ้ทำงธุรกิจ ไปซ้ือหรือขำยหรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้
บุคคลอ่ืนซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือคู่คำ้ทำงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคล
อ่ืน หรือท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง แมว้ำ่บริษทัอำจไม่เสียประโยชน์ก็ตำม และตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงกรรมกำร และผูบ้ริหำร มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

1. รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั  กรณีกรรมกำร และผูบ้ริหำรรำยท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ และยงัไม่มีรำยช่ือแสดง
ในระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์แจง้กบั ก.ล.ต. ให้รำยงำนภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน  และบริษทัไดแ้จง้รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมวิธีกำรท่ี ก.ล.ต.
ก ำหนดแลว้  และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงถือหลกัทรัพย ์ซ่ึงนบัรวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และประกำศท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมภำยหลงั ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับ
โอน ต่อส ำนักงำน กลต.รวมทั้ งห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินต่อ
สำธำรณชน 

2. จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนักงำน กลต.ให้แก่บริษทั ในวนัเดียวกบัท่ีรำยงำนต่อ
ส ำนกังำน กลต. 

3. เม่ือไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีสำระส ำคญัท่ีอำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงิน หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

เลขำนุกำรบริษทั ท ำหนังสือภำยใน 7  วนัก่อนวนัปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำส/ ปีกำรเงิน เพื่อแจง้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ
หน่วยงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยใน ไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง และห้ำมซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee)   
 ในปี พ.ศ. 2562 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้ก่ นำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 10305  แห่งบริษทัส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั จ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี
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ส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ำกดั และบริษทั เด็มโก ้
เพำเวอร์ จ ำกดั ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีแห่งละ 0.30  ลำ้นบำท และ 0.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

(2) ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit Service) 
 ในปี พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำบริกำรใหบ้ริษทัส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั ในเร่ือง ค่ำเบ้ียเล้ียงและค่ำ
ยำนพำหนะ ของผูส้อบบญัชี เป็นจ ำนวนเงินรวม 0.33 ลำ้นบำท ส ำหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีค่ำบริกำร 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code 2017: CG Code 2017) ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ส ำนักงำน ก.ล.ต.) 
ไดจ้ดัท ำและประกำศใชต้ั้งแต่เดือนมีนำคม 2560  บริษทัไดน้ ำหลกัปฏิบติัของ CG Code ไปปรับใช ้(apply) ให้สอดคลอ้งกบั
บริบททำงธุรกิจของบริษทั 
 อยำ่งไรก็ตำมส ำหรับหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่เหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำร
พิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหเ้กิดกำรน ำหลกัปฏิบติัมำปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัต่อไป 

9.8 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ 
 9.8.1 จำกผลกำรส ำรวจตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนประจ ำปี  2562 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR 2019) ท่ีสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ไดท้ ำ
กำรส ำรวจจำกบริษทัจดทะเบียนจ ำนวน 677 บริษทั โดยผลส ำรวจโครงกำร CGR ประจ ำปี พ.ศ. 2562 บริษทัไดรั้บคะแนนใน
ภำพรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  
 9.8.2  บริษทัไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) ตั้งแต่
วนัท่ี 22 เมษำยน 2559 โดยใบรับรองดงักล่ำวมีอำย ุ3 ปี  ซ่ึงในปี  2562 เด็มโกไ้ดรั้บใบประกำศนียบตัรกำรต่ออำยรัุบรองเป็น
สมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD)   
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษทั เด็มโก ้ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ซ่ึงหมำยถึง กำรด ำเนิน
กิจกรรมขององคก์รทั้งภำยนอกและภำยในท่ีค ำนึงถึงผลกระทบต่อตวัองคก์ร สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ก่อใหเ้กิดกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมอยำ่งเป็นสุข ดงันั้นกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมจึงเป็นส่ิงส ำคญัในกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
บริหำรจดักำรองคก์รใหพ้ฒันำไปสู่กำรเติบโตอยำ่งมีประสิทธิภำพ และยัง่ยนื 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดใหค้วำมรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยแผนงำนและกระบวนกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือท่ีจะสร้ำงมูลคำ่เพ่ิมใหบ้ริษทัในอนำคต โดยในปัจจุบนัไดก้ ำหนดแนวทำง
ปฏิบติัไวเ้บ้ืองตน้ คือในกำรสร้ำงสรรคอ์งคก์รท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ใหมี้กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืนั้น บริษทัจะตอ้ง
พิจำรณำถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว อีกทั้งตอ้งบริหำรจดักำรองคก์รในรูปแบบท่ีจะ
เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่เศรษฐกิจ สงัคม และสภำพแวดลอ้ม 
ของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทั ไม่วำ่จะเป็นพนกังำน ลูกคำ้ ผูผ้ลิต พนัธมิตรทำงธุรกิจ ชุมชน หรือสงัคมในวงกวำ้ง เพ่ือใหก้ำร
ด ำเนินกิจกำรขององคก์รประสบควำมส ำเร็จ มีมำตรฐำน มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งถูกตอ้งและจริงจงั เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่จะ
สำมำรถด ำเนินกำรใหบ้รรลุเป้ำหมำยเป็นไปตำมวสิยัทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีก ำหนดไว ้ สร้ำงควำมมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
องคก์รอยำ่งแทจ้ริง โดยบริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน่ อนัจะน ำไปสู่กำรเติบโตท่ีสมดุลและมัน่คงใน
อนำคต บริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสงัคม พร้อมทั้งไดมี้กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำน
ดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (SD & CSR Steering Committee) ข้ึน เพ่ือท ำหนำ้ท่ีช่วยคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษทั 
ในกำรดูแลดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยมีกำรปรับเปล่ียนจำกกำรจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรับผิดชอบต่อสงัคมต่ำง ๆ ไปสู่
กำรจดัท ำแผนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน่ โดยมีกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ และปลูกฝังใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนปกติใหม้ำก
ท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดควำมต่อเน่ือง 
 ส ำหรับนโยบำยควำมรับผิดชอบของสงัคม เด็มโกใ้หค้วำมส ำคญักบัปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จท่ีใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
บริหำรใหเ้กิดควำมยัง่ยนื ดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

1. กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

4. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม 

5. ควำมรับผิดชอบต่อนกัลงทุนและผูถื้อหุน้ 

6. กำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 

7. กำรมีส่วนร่วมพฒันำชุมชน และสงัคม 
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กจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ 
บริษทัเลง็เห็นถึงควำมส ำคญั ต่อกำรร่วมพฒันำชุมชน และสงัคม  โดยใหค้วำมร่วมมือหน่วยงำน สถำบนักำรศึกษำ ใน

กำรจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจ ำทุกปี ทั้ งให้กำรสนับสนุนงบประมำณ ในกำรจดักิจกรรม  
รวมถึงกำรส่งพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึน  
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่ำงบริษทัและชุมชน  และเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณี และ

ส่งเสริมควำมสำมัคคีในท้องถ่ิน บริษัทได้สนับสนุนและให้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ เช่น 
กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ หลอดไฟ และจตุปัจจยัไทยธรรมเน่ืองในวนัเขำ้พรรษำ และวนัส ำคญัทำงศำสนำอ่ืน ๆ  

 มอบของขวญัเน่ืองในโอกำสวนัเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี  2562  ใหก้บัเด็ก ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง    ผ่ำนหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ไดแ้ก่ ก ำนนัพรชยั สวำ่งเถ่ือน, อบต.สวนพริกไทย, ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ต ำบลสวนพริกไทย, โรงเรียนบำ้นพร้ำวใน และ

ศำลำกลำงจงัหวดัปทุมธำนี  และโรงเรียนบำ้นซบัพลู ต ำบลหว้ยบง อ ำเภอด่ำนขนุทด จงัหวดันครรำชสีมำ 

 ร่วมกบัส ำนกังำนสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนจงัหวดัลพบุรี และสถำนประกอบกิจกำรในจงัหวดัลพบุรี จดักิจกรรม 

“แรงงำนลพบุรี ร่วมใจ ปันน ้ ำใจเพ่ือคนชรำ” ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำบำ้นลพบุรี  

 มอบเส้ือชูชีพให้กบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อทอง เพ่ือน ำไปให้บริกำรประชำชนท่ีจะไปท่องเท่ียวเล่นน ้ ำ เป็นกำร

สนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในต ำบลบ่อทอง จงัหวดัลพบุรี 

 จัดกิจกรรมบริจำคโลหิต DEMCO Blood Donor Day โครงกำร “บริจำคโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์” โดยจัด

ต่อเน่ืองกนัมำเป็นเวลำกวำ่ 7  ปี 

 สนับสนุนจิตอำสำร่วมโครงกำรหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) นักศึกษำวิทยำลยัป้องกัน

รำชอำณำจกัร (วปอ.รุ่นท่ี 27)  มูลนิธิแสงไชกี้ – เหตระกลู หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ กรมกำรแพทยส์ำธำรณสุข ใหบ้ริกำร

ตรวจรักษำโรคทัว่ไปและโรคเฉพำะทำง แจกจ่ำยยำพร้อมใหค้  ำแนะน ำในกำรป้องกนัตนเองจำกโรคภยัไขเ้จ็บ  

 มอบทุนกำรศึกษำพร้อมของเล่น เส้ือผำ้ของใชเ้ด็ก ๆ ใหก้บัมูลนิธิบำ้นนกขม้ิน 

 โครงกำร “บริจำคคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”  ให้กบัโรงเรียนวดัดอนเมือง (ทหำรอำกำศอุทิศ) กรุงเทพมหำนคร และ

โรงเรียนคลองลำกคอ้น อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธำนี 

 บริจำคเหล็กให้กบัโรงเรียนบ้ำนหนองเสมำ ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี เพื่อใชใ้นกำรปรับปรุง

หลงัคำหนำ้อำคำรเรียน ท่ีใชส้ ำหรับท ำกิจกรรมของนกัเรียน 

 สนับสนุนจิตอำสำเขำ้ร่วมกิจกรรม “จิตอำสำพฒันำวดั และสวดมนต์ท ำวตัรเยน็” และร่วมกิจกรรม “โครงกำรจงัหวดั

เคล่ือนท่ีและหน่วยบ ำบดัทุกข ์บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิม้ใหก้บัประชำชน” โดยไดน้ ำไอศกรีม ไปแจกใหก้บัประชำชนท่ีมำ

ร่วมงำน และให้บริกำรรับซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำให้กบัประชำชนฟรี ณ วดัคีรีนำครัตนำรำม อ ำเภอหนองม่วง จงัหวดั

ลพบุรี  
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10.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษทัไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนื (Sustainable Development Report ) พร้อมกบัรำยงำน ประจ ำปี 2562 ท่ี 
เปิดเผยนโยบำยและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันำสู่
ควำมยัง่ยนื ใหก้บัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหก้บัผูท่ี้สนใจบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th 
 
11.   การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง     

11.1 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบ
ภำยใน โดยมอบหมำยคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน เพื่อให้ดูแลและสอบทำนระบบ
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง ใหมี้ประสิทธิภำพเพียงพอและถูกตอ้งตำมหลกัและแนวปฏิบติั
ของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) และมำตรฐำนกำรควบคุม ส ำหรับกำร
ประเมินควำมเส่ียงของระบบกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงบริษทัได้รับกำรรับรอง (Certification) เขำ้เป็น
สมำชิกของแนวร่วมต่อตำ้นคอร์รัปชั่นของภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 โดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำร
ควบ คุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) – Internal Control 
Integrated Framework ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น 17 หลกักำร  

มีหน่วยงำนในสังกดัส ำนกังำนตรวจสอบ ประกอบดว้ยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัและควบคุม ซ่ึงรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติังำน
ของบริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอยำ่งคุม้ค่ำสมประโยชน์ มีกำรควบคุมดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำง ๆ 
ของบริษทั และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวน
ควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

กำรด ำเนินกำรตำมองคป์ระกอบหลกัของ COSO ทั้ง 5 ดำ้น 17 หลกักำร มีดงัน้ี 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  

1.1 องค์กรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม   ผูบ้ริหำรทุกคนของบริษทั บริหำรงำนตำมนโยบำยดำ้นกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีบริษทัก ำหนด ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีและยึดมัน่ตำมแนวทำงหรือแนว

ปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ ของบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และคู่มือปฏิบติังำนอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีกำรส่ือสำรภำยในอยำ่งต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ ใหบุ้คลำกรรับทรำบและปฏิบติั 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแลและพฒันาการด าเนินงานด้านการ

ควบคุมภายใน   บทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ได้ถูกก ำหนดให้มีควำมเป็นอิสระแยกจำกฝ่ำย

บริหำรอยำ่งชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งและเป็นไปตำม

ยทุธศำสตร์ของประเทศ และตำมกรอบและขอ้บงัคบัของกฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดูแล และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรลงทุน และ

http://www.demco.co.th/
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เพ่ือช่วยท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในกำรดูแลและ

ติดตำม กำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

1.3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและหน้าทีค่วาม

รับผดิชอบทีชั่ดเจน เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการ  บริษทัมี

กำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนใหมี้ควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบับทบำท ภำรกิจ กำร

ด ำเนินกิจกำรภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียงแปลงในปัจจุบนั เพ่ือใหพ้ร้อมรับต่อควำมเปล่ียนแปลง และกำรขยำยตวั

ของธุรกิจ 

1.4 มคีวามมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ   บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำ

และรักษำบุคลำกร โดยไดจ้ดัใหมี้แผนกำรฝึกอบรมและแผนกำรพฒันำบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งให้มีกำรพฒันำ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีในภำรกิจและควำมรับผิดชอบหลกัหรือในสภำวกำรณ์ท่ี

มีกำรเปล่ียนแปลง โดยมีแผนกำรอบรมรำยปี และรำยต ำแหน่งท่ีส ำคญั ให้มีกำรพฒันำทั้งทำงดำ้น Hard Skill 

และ Soft Skill มีกำรวำงแผนและเตรียมสรรหำผูสื้บทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือรักษำควำมต่อเน่ืองและ

ควำมสำมำรถของบุคลำกรในต ำแหน่งท่ีมีนยัส ำคญัขององคก์ร รวมทั้งมีกำรก ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนท่ีชดัเจนและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพ่ือจูงใจและรักษำบุคลำกร 

1.5 องค์กรก าหนดให้บุคลากรทุกต าแหน่งมหีน้าทีแ่ละรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในเพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  

บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร และก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งงำน เพ่ือใหทุ้กต ำแหน่ง

ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อระบบกำรควบคุมภำยในโดยก ำหนดกำรจดัท ำค ำบรรยำยงำน (Job Description)  กำร

จดัท ำรำยงำนควำมเส่ียงและแผนกำรด ำเนินกำรในควำมเส่ียงต่ำง ๆ ทุกกิจกรรมของกำรด ำเนิน รำยงำนต่อท่ี

ประชุมผูบ้ริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ  รวมทั้ งกำร

ด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 :2015 และกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน เป็น

ตน้ 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
2.1 องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุ และประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
บริษทัก ำหนดวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกลกัษณะงำนหรือ
กิจกรรมขององคก์รท่ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไม่ครอบคลุมหรือไม่สำมำรถป้องกนัขอ้ผิดพลำด
จำกกำรด ำเนินงำนได ้รวมถึงกำรไม่ปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีจดัไว ้สำเหตุของควำมเส่ียงอำจเกิดจำก
ปัจจยัภำยใน และ/หรือปัจจยัภำยนอกอยำ่งชดัเจน ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นบญัชี มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์
และวธีิกำรปฏิบติัท่ีชดัเจน เพื่อให้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดย
ครอบคลุมตำมวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยในทั้ง 3 ดำ้น คือ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน และกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.2 ระบุ วิเคราะห์ความเส่ียงและวิธีจัดการความเส่ียง ทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุม 
บริษทัระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียง และจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกลกัษณะงำนหรือกิจกรรมท่ีอำจเกิด
ควำมผิดพลำด เสียหำย ไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด รวมทั้งควำมเส่ียงของสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
ดูแลป้องกนัรักษำ หรือควำมเส่ียงของกระบวนกำรท ำงำนท่ีตอ้งส่งมอบสินคำ้และบริกำรใหลู้กคำ้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่
กำรควบคุมภำยในสำมำรถควบคุมจุดอ่อนท่ีมีควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี  

2.3 พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริตในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
บริษทัน ำระบบควบคุมภำยในมำใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นทุจริต โดยก ำหนดจุดควบคุมใน
กิจกรรมท่ีมีปัจจยัเส่ียง เพ่ือระบุมำตรกำรป้องกนัจุดอ่อนของกระบวนกำรท ำงำน หรือประเด็นท่ีมีโอกำสเกิด
ควำมเส่ียงดำ้นทุจริต และผลกระทบของควำมเส่ียง รวมทั้งกำรคน้หำสำเหตุของปัจจยัเส่ียง เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำ 
และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

2.4 ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัมีกำรระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยจดัแบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ควำม
เส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ ควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นกำรผลิตและบริกำร ควำมเส่ียง
ดำ้นบริหำรจดักำรองค์กรและทรัพยำกรบุคคล และควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต กำรก ำหนดเกณฑ์พิจำรณำระดบั
ควำมส ำคญัของควำมเส่ียงหลงัจำกระบุปัจจยัเส่ียง โดยพิจำรณำจำกกำรประมำณโอกำสเกิดและควำมถ่ีท่ีควำม
เส่ียงอำจเกิดข้ึนวำ่มีมำกนอ้ยเพียงใด ซ่ึงผูบ้ริหำรจะพิจำรณำควำมส ำคญัต่อควำมเส่ียงท่ีมีระดบัควำมรุนแรงสูง
และสูงมำก โดยจดัเรียงล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียงและก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือจดักำรหรือลดควำม
เส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้มีควำมเหมำะสม โดยมีกำรเฝ้ำระวงัและติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน/แผนกำรบริหำรจดักำรเพ่ิมเติมอยำ่งต่อเน่ือง หรือเม่ือสภำพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 มีมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษทัก ำหนดให้ทุกฝ่ำยจดัท ำ

แผนกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง (Action Plan) ของกิจกรรมท่ีมีกำรประเมินวำ่มีควำมเส่ียงในทุกระดบัควำมเส่ียง 

เพ่ือลดโอกำสเกิดควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรท ำงำนดว้ยกำรออกแบบกิจกรรมกำรควบคุมภำยในให้สอดคลอ้ง

กบัระดบัควำมเส่ียง เช่น กิจกรรมใดมีผลกำรประเมินควำมเส่ียงสูงจ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดแผน/มำตรกำรกำร

ปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเป็นล ำดบัแรก โดยแผนดงักล่ำวตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัสำเหตุควำมเส่ียงและควำม

เหมำะสมของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งควำมคุม้ค่ำ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และสอดคลอ้งกบั

วธีิกำรพ้ืนฐำนในกำรจดักำรควำมเส่ียง เป็นตน้ 

3.2 เลอืกและพฒันากจิกรรมควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี บริษทัทบทวนประกำศนโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้น

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร โดยก ำหนดใหน้ ำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มำใชใ้นกำร

ปฏิบติังำนเพ่ือพฒันำระบบกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน ซ่ึงอยูใ่นช่วงทดสอบควำมพร้อมใชง้ำนและจดัท ำ

รำยละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนดำ้นเทคโนโลยี
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สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือ

หน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ จัดท ำแผนป้องกันและลดควำมเสียหำยของระบบงำนหลกั โดยมีกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด กำรทดสอบควำมพร้อมใชง้ำนระบบระหว่ำงศูนยค์อมพิวเตอร์หลกักบัศูนยค์อมพิวเตอร์

ส ำรอง และกำรเตรียมควำมพร้อมใหร้องรับภยัคุกคำมดำ้น Cyber Attack   

3.3 จดัให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัต ิเพื่อน านโยบายที่
ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัตไิด้ 
กิจกรรมกำรควบคุมก ำหนดข้ึนตำมวตัถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้ผูบ้ริหำรทุกระดับ ทรำบว่ำขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำนมีควำมเส่ียงท่ีส ำคญัในเร่ืองใด และในขั้นตอนใดของกำรปฏิบติังำนมีระดบัควำมส ำคญัและโอกำสท่ี
จะเกิด เพ่ือป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงจำกผลกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำยในดำ้นหน่ึง หรือหลำยดำ้น โดยบุคลำกรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมทรำบและเขำ้ใจวตัถุประสงคข์อง
กิจกรรมกำรควบคุมตำมท่ีองค์กรก ำหนด มีกำรส่ือสำรให้ผูป้ฏิบัติงำนเห็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกำร
ปฏิบติังำนให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี กำรมอบหมำยบุคลำกรในกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัใน
แต่ละขั้นตอนตำมหลกักำรวำ่ดว้ยกำรถ่วงดุล (Check and Balance)  

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

4.1 มข้ีอมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 
บริษัทจัดตั้ งส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบสำรสนเทศให้กำร
ด ำเนินงำนในกระบวนกำรต่ำง ๆ มีกำรประมวลผลขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ ครบถว้น และสำมำรถรำยงำนขอ้มูล
เพ่ือใชป้ระโยชน์ในกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรระดบัต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลำ 

4.2 การส่ือสารข้อมูลภายใน ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถปฏิบัตไิด้ตามทีว่างไว้ 
บริษทัส่ือสำรขอ้มูลภำยในองค์กรเพื่อให้บุคลำกรในองค์กรไดรั้บขอ้มูลและสำมำรถบริหำรจดักำรเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันให้ประสบผลส ำเร็จ โดยมีกำรส่ือสำรจำกบนลงล่ำง และจำกล่ำงข้ึนบน ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ ท่ี
หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม  

4.2 มีการส่ือสารกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน บริษทั
ส่ือสำรกับผู ้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยช่องทำงกำรส่ือสำรท่ี เหมำะสมตำม
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีประกอบดว้ยลูกคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดูแล ชุมชน และสงัคม 
เช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของหน่วยงำน มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีและสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษทั กลุ่มนักลงทุนและผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหท้รำบถึงกำรด ำเนินงำนและสถำนะของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 
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5. การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 

5.1 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม  
บริษทัก ำหนดให้ส ำนักงำนตรวจสอบซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระภำยในบริษทั ท ำหน้ำท่ีสอบทำน ตรวจสอบและ
ติดตำมกำรปฏิบติัตำมระบบควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไดมี้กำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียงอยำ่ง
ครบถว้นตำมกระบวนกำรควบคุมภำยในท่ีไดว้ำงไว ้รวมถึงกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนดใน
ลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยบุคลำกรในส ำนกังำนตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำม
หลกัมำตรฐำนสำกล และจรรยำบรรณของวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ซ่ึงจะมีกำรรำยงำนผลกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
บริษทัก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหวำ่งปฏิบติังำน และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีก ำหนดไวแ้ละมีกำรปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องอย่ำงเหมำะสม มีกำรประเมินผลควำมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและประเมินกำรบรรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยส ำนกังำนตรวจสอบ
ท ำกำรสอบทำน ประเมินผลและส่ือสำรขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกจุดอ่อนของ
ระบบควบคุมภำยในหรือจำกสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไขเพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขไดอ้ยำ่งทนัท่วงที เพ่ือลดควำมเส่ียงและผลกระทบต่อองคก์ร รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำร
แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจำกกำรประเมินผลนั้น รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ นอกจำกน้ีบริษทัยงัได้
ก ำหนดให้ตอ้งมีกำรรำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแลทนัทีในกรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือ สงสัยว่ำมีกำรทุจริต มีกำรไม่ปฏิบติั
ตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีกำรกระท ำอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 

 ในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่  โดยมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 
คณะ แบ่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เพื่อประเมินปัจจยัควำม
เส่ียงของธุรกิจในดำ้นต่ำง ๆ พร้อมทั้งมีมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ยอมรับได ้และสอดคลอ้งในแต่

ละสถำนกำรณ์ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำรพิจำรณำปัจจยัเส่ียง ท่ีบริษทัประสบอยูห่รือคำดวำ่จะประสบ 
น ำมำวิเครำะห์ผลกระทบ และโอกำสท่ีควำมเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึน แลว้ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและจดักำรควำมเส่ียงนั้นใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้และสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทั น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพิจำรณำควำมเพียงพอ
และเหมำะสม รวมทั้งมีกำรทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเส่ียงทุกปี หรือในทุกช่วงระยะเวลำท่ี
พบวำ่ระดบัควำมเส่ียงมีกำรเปล่ียนแปลง โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำรติดตำมผลเป็นระยะอยำ่งสม ่ำเสมอ และรำยงำนผล
ใหฝ่้ำยบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบโดยรวม 

 นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้กระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผำ่นระบบกำรตรวจติดตำมของระบบบริหำรคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 อยำ่งต่อเน่ือง 
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11.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ด้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษัท โดยใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระ
อยำ่งเพียงพอ รวมทั้งไดใ้ห้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษทั  มีกำรพฒันำดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง มี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัมีควำมถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั เช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ และบริษทัมีกำรปฏิบติังำนสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรด ำเนินธุรกิจ 

 
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

บริษทัไดแ้ต่งตั้ง  นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์   เป็นหัวหนำ้งำนส ำนกัตรวจสอบ ดูแลรับผิดชอบฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
และฝ่ำยก ำกบัและควบคุม ซ่ึงมีวฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรฝึกอบรมท่ีเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว 
(รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฎในเอกสำรแนบ 3) และยงัท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจำรณำคุณสมบัติและควำมเหมำะสมของผูจ้ ัดกำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
นอกจำกน้ีกำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยำ้ยผูจ้ดักำรส ำนกัตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดว้ย 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบภำยใน โดยจดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็นหน่วยงำนหน่ึงของ
บริษทั  มีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมี
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน  กำรบริหำรควำมเส่ียง
ของระบบงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  ปฏิบติังำนภำยใตข้อบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ  ดงัน้ี 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
           ใหมี้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบโดยรวมถึง 

1)   สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในของ
บริษทั 

 2)  สอบทำนควำมเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทำงบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงิน วธีิกำรบนัทึกบญัชี มำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

3)  ประเมินควำมถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละควำมเพียงพอของระบบงำนต่ำง ๆ และระบบสำรสนเทศรวมถึงควำมปลอดภยั
ของระบบสำรสนเทศ ใหมี้กำรควบคุมภำยในท่ีรัดกมุ เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

4)   สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรบนัทึก กำรใช ้กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นและสำมำรถพิสูจน์ควำมมีอยู่
จริง ของทรัพยสิ์นเหล่ำนั้นได ้รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของบริษทั 

5)   สอบทำนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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6)  สอบทำนกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษทั วำ่ไดป้ฏิบติัตำมนโยบำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
รวมทั้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด กฎหมำย หรือกฎเกณฑร์ำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคุณภำพของกำรปฏิบติังำนภำยใน
บริษทั 

 7)  สงัเกตกำรณ์ ตรวจสอบ สอบทำน หรือสอบสวนงำนต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร ในกำรหำขอ้ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน หรือ ประเด็นทุจริตต่ำง ๆ 

8)  ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำหรือขอ้คิดเห็น ตลอดจนแนวปฏิบติังำนเพือ่ใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีรัดกมุและ   
      เหมำะสม 

อ านาจในการตรวจสอบภายใน 
               1)   ผูต้รวจสอบภำยในมีสิทธิท่ีจะขอเขำ้ท ำกำรตรวจสอบทรัพยสิ์นและกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทั รวมทั้ งกำรขอ

ตรวจสอบหนงัสือ บญัชี และเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชี จดหมำยโตต้อบ และรำยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งำนของหน่วยงำนรับตรวจ 

2) ผูต้รวจสอบภำยในมีสิทธิขอให้ผูรั้บกำรตรวจให้ขอ้มูล  เอกสำร และค ำช้ีแจงในเร่ืองท่ีท ำกำรตรวจสอบ โดย
ผูบ้ริหำรและพนักงำนของหน่วยงำนรับตรวจจะตอ้งให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรตรวจสอบ
อยำ่งเตม็ท่ี 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน  

ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของบริษทัมีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน ท ำให้จ ำเป็นตอ้งใช้วิธีปฏิบัติกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมเพ่ือให้มัน่ใจวำ่งำนตรวจสอบภำยในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ในองค์กร เพ่ือให้ทรำบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของกำร
บริหำรงำน ระบบกำรควบคุมภำยใน ควำมถูกตอ้งเช่ือถือได้ของขอ้มูลทำงบัญชีและกำรเงิน  กำรควบคุมดูแลและกำรใช้
ทรัพยำกร กำรปฏิบัติตำมระเบียบค ำสั่ง และกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำง ๆ กำรประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภำพและควำม
ประหยดัในกำรจดักำร เพ่ือรวบรวมขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ท ำรำยงำนเสนอแนะฝ่ำยบริหำร เพื่อพิจำรณำ สั่งกำรแกไ้ขปรับปรุง
ต่อไป  

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรตรวจสอบแต่ละระบบงำน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดวธีิกำร
ตรวจสอบซ่ึงท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปมี 6  ประเภท ดงัน้ี 

 1. กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing) 

เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน กำรบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงิน 
โดยครอบคลุมถึงกำรดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำง ๆ วำ่มี
เพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้ำ่ขอ้มูลท่ีบนัทึกในบญัชี รำยงำน ทะเบียน และเอกสำรต่ำง ๆ ถูกตอ้ง และสำมำรถ สอบทำนไดห้รือเพียง
พอท่ีจะป้องกนักำรร่ัวไหล สูญหำย ของทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ได ้

2. กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing) 

เป็นกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย หรือ
หลกักำรท่ีก ำหนด กำรตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและควำมคุม้ค่ำ โดยตอ้งมีผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตำม
วตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำย  ซ่ึงวดัจำกตัวช้ีวดัท่ีเหมำะสม ทั้ งน้ีต้องค ำนึงถึงควำมเพียงพอ ควำมมี ประสิทธิภำพของกิจ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในขององคก์รประกอบดว้ย 
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2.1 ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ มีกำรจดัระบบงำนใหม้ัน่ใจไดว้ำ่กำรใชท้รัพยำกรส ำหรับแต่ละ
กิจกรรมสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำหรือลดตน้ทุน อนัมีผลท ำใหอ้งคก์รไดรั้บผลประโยชน์อยำ่งคุม้ค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด 

2.2 ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีกำรจดัระบบงำน และวธีิปฏิบติังำน ซ่ึงท ำใหผ้ลท่ีเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององคก์ร 

2.3 ควำมคุม้ค่ำ (Economy) คือ มีกำรใชจ่้ำยเงินอยำ่งรอบคอบ ระมดัระวงั ไม่สุรุ่ยสุร่ำย ฟุ่ มเฟือย ซ่ึงส่งผลให้
องคก์รสำมำรถประหยดัตน้ทุนหรือลดกำรใชท้รัพยำกรต ่ำกวำ่ท่ีก ำหนดไว ้โดยผลงำนยงัคงเป็นตำมเป้ำหมำย 

3. กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing) 
เป็นกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ขององค์กร ว่ำมีระบบกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรวำงแผน กำรท ำ

งบประมำณ กำรควบคุม กำรประเมินผล กำรจดักำรทรัพยสิ์น รวมทั้งกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ว่ำเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัภำรกิจขององค์กร เป็นไปตำมหลกักำรบริหำรงำนและหลกักำรก ำกบัดูแลท่ีดี (Good Governance) ในเร่ืองควำม
น่ำเช่ือถือ ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นธรรม และควำมโปร่งใส 

4. กำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด (Compliance Auditing) 

เป็นกำร ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ ขององคก์รวำ่เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ มติต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก ำหนดทั้งจำกภำยนอกและภำยในองคก์ร  

กำรตรวจสอบประเภทน้ี อำจจะท ำกำรตรวจสอบโดยเฉพำะหรือถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน หรือ
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนก็ได ้

5. กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ (Information System Auditing) 

เป็นกำรพิสูจน์ควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องระบบงำนและขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง 
ระบบกำรเขำ้ถึงขอ้มูลในกำรปรับปรุงแกไ้ขและกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล กำรตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
งำนตรวจสอบภำยในเกือบทุกงำนท่ีน ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนไม่ว่ำเป็นกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน กำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน หรือกำรตรวจสอบกำรบริหำร ผูต้รวจสอบภำยในจึงจ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้ในระบบงำนสำรสนเทศน้ี 
เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบไดอ้ยำ่งมี ประสิทธิภำพ  

6. กำรตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

  หมำยถึง กำรตรวจสอบในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรหรือฝ่ำยบริหำร กรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือกำรกระท ำ
ท่ีส่อไปในทำงทุจริต ผิดกฎหมำย หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวำ่จะมีกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เกิดข้ึน ซ่ึงผูต้รวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อค้นหำสำเหตุ ขอ้เท็จจริง  ผลเสียหำยหรือผูรั้บผิดชอบ พร้อมทั้ ง
เสนอแนะ มำตรกำรป้องกนั 

ทั้งน้ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกัน 

สรุปรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนของปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษทัมีกำร
ท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ดงัน้ี 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ/                
ประเภทรายการ 

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

บริษัท  เดม็โก้ อนิดสัตร่ี จ ากดั 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้ำงเหล็กส ำหรับ
อำคำรโรงงำน, ผลิตและจ ำหน่ำยภำชนะรับแรงดนั ท่ี
ใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม, โรงไฟฟ้ำและโรงงำนปิ
โตรเค มี ,ออกแบบ  จัดห ำ ติ ดตั้ ง อุป กรณ์ และ
ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม  
 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 59 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย  
 อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี  
 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้สดัส่วน 100 % 

ค่ำจำ้ง 
 
 
 
 
 
 

รำยไดอ่ื้นๆ 

13,973,731.20 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 
 
 
 
 

 

79,324,894.80 
 
 
 
 
 
 

2,400,000.00 
 
 
 
 
 

 

1,701,374.00 
 
 
 
 
 
 

600,000.00 
 

เป็นค่ำจำ้งงำนออกแบบจดัหำพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้ำ,ระบบ
เคร่ืองวดัควบคุม และระบบส่ือสำรโทรคมนำคม โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติบนบกนครรำชสีมำ ส่วนต่อขยำย ของ บมจ.ปตท. 
(IAP1706,G17001) 
บริษทัจ่ำยค่ำจำ้งในอตัรำปกติเสมือนบริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั 
เป็นผูรั้บจำ้งทัว่ไป 
 
รำยไดค้่ำบริหำรงำนโครงกำร 
บริษทัคิดรำยไดแ้ละก ำไรในอตัรำปกติเสมือนบริษทั เด็มโก ้อินดสัต
ร่ี จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทั 
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บริษัท  บริษัท  เดม็โก้ เพาเวอร์ จ ากดั 
ด ำเนินธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยโครงสร้ำงโลหะ ขำย
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ, ส่ือสำร และวสัดุก่อสร้ำง 
 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย    
อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 
 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ย   
ซ่ึงบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้สดัส่วน 100 %  
 
 

ขำยสินคำ้ 
 
 
 

รำยไดอ่ื้นๆ 
 
 
 

ซ้ือสินคำ้ 
 
 
 
 

ค่ำขนส่ง 
 
 

ค่ำจำ้ง 
 

 

584,378.00 
 
 
 

937,864.00 
 
 
 

22,158,162.90 
 
 
 
 

1,000,100.00 
 
 

99,568,629.00 
 
 

174,472.57 
 
 
 

893,536.00 
 
 
 

4,841,426.07 
 
 
 
 

925,800.00 
 
 

93,603,577.00 
 
 

312,267.58 
 
 
 

893,704.00 
 
 
 

18,599,394.00 
 
 
 
 

718,900.00 
 
 

120,329,173.30 
 
 

เป็นรำยไดข้ำยสินคำ้ฮำร์ดแวร์งำนระบบไฟฟ้ำ 
บริษทัขำยสินคำ้ในอตัรำปกติและปฎิบติัต่อบุคคลดงักล่ำว เสมือน
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทั 
 
เป็นรำยไดค้่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำน,ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้, ค่ำขนส่ง, ค่ำน ้ ำ
ค่ำไฟ บริษัทคิดรำยได้ค่ำเช่ำในรำคำตลำดและปฎิบัติต่อบุคคล
ดงักล่ำว เสมือนบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทั่วไปของ
บริษทั 
เป็นค่ำเสำโครงเหลก็, เหลก็รูปรำงน ้ ำ, เหลก็ฉำก, แผน่เหลก็, ท่ีแขวน
ลูกถว้ยทำงโคง้  
บริษทัซ้ือสินคำ้ในอตัรำปกติเสมือนบริษทัเป็นลูกคำ้ทัว่ไปของ บจก. 
เด็มโก ้เพำเวอร์ 
 
บริษทัจ่ำยค่ำขนส่งสินคำ้ในอตัรำปกติเสมือนบริษทัเป็นลูกคำ้ทัว่ไป
ของ บจก. เด็มโก ้เพำเวอร์  
 
บริษทัจ่ำยค่ำจำ้งผลิตเสำในอตัรำปกติเสมือนบริษทัเป็นลูกคำ้ทัว่ไป
ของ บจก.เด็มโก ้เพำเวอร์ 
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บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จ ากดั  
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์

ท่ีตั้งส ำนกังำน : 1168 หมู่ท่ี 3 ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
ซ่ึงบริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น สัดส่วน 
45.71 % 

ดอกเบ้ียรับ 
 
 
 

300,000.00 
 

276,131.50 187,315.07 เป็นดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มื จ ำนวน 2,500,000.00 บำท โดยบริษทั
ใหกู้ย้มืในวนัท่ี 08 กรกฎำคม 2557 โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินกูย้มืคงเหลือจ ำนวน 1,000,000.00 
บริษทัคิดอตัรำดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มืในอตัรำท่ีไม่นอ้ยกวำ่อตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีบริษทักูย้มืจำกธนำคำร (อตัรำดอกเบ้ียธนำคำร ร้อยละ
6.25) 

บริษัท เค อาร์ ทู จ ากดั  
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ท่ีตั้งส ำนกังำน : 87/1 อำคำรแคปปิตอลทำวเวอร์  
ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้น 25  ถ.วทิย ุแขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั ซ่ึง 
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั ถือหุน้สดัส่วน 60% 
เป็นผลให ้บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้
ทำงออ้ม 15% 

ค่ำชดเชยควำม
เสียหำย 

 
 
 
 
 
 

56,515,050.38 
 

32,585,399.57 172,253,030.06 เป็นค่ำชดเชยควำมเสียหำย (Production losses) ท่ีเกิดจำกกำรหยุด
กำรท ำงำนของกงัหันลม เม่ือบริษทัด ำเนินกำรซ่อมฐำนเสำกงัหนัลม 
(Downtime) หรือท ำให้กำรท ำงำนของกังหันลมลดน้อยลงกว่ำกำร
ท ำงำนปกติ (Curtailment time) เพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยของกงัหัน
ลม ในตน้ท่ียงัรอกำรซ่อม ค่ำชดเชยควำมเสียหำยค ำนวณจำกผลผลิต
ของกังหันลมในโครงกำรเดียวกัน โดยว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำกำรค ำนวณเพื่อใหบ้ริษทัและบจก. เค อำร์ ทู 
พิจำรณำควำมเหมำะสมและตกลงระหวำ่งกนั 
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บริษัท  ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
ด ำเนินธุรกิจเขำ้ร่วมลงทุนกบับริษทัอ่ืนท่ีประกอบ
กิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 33/84 อำคำรวอลลส์ตรีททำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 17 ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพ 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษัทเป็นผูถื้อหุ้นจ ำนวน 19.69  ล้ำนหุ้น  ถือหุ้น 
สดัส่วน 12.87% 

ดอกเบ้ียจ่ำย 881,313.36 
 

881,313.36 881,313.36 ดอกเบ้ียจ่ำย บจก.ซัลเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชั่น  เกิดจำก
เจำ้หน้ีค่ำหุ้นเขำคอ้ จ ำนวน 97,923,706.42 บำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.9 ต่อปี  
เร่ิมคิดดอกเบ้ีย วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2558 

บริษัท เดม็โก้ เดอลาว จ ากดั 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ   

ท่ีตั้งส ำนกังำน บำ้นสงัคโลก เมืองหลวงพระบำง 
แขวงหลวงพระบำง ประเทศลำว 

มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ย   
ซ่ึงบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ สดัส่วน 
90%  
( ปรับเป็น 100% วนัท่ี 18 มีนำคม 2562 ) 

ขำยสินคำ้ 
 
 
 

ดอกเบ้ียรับ 

2,297,024.52 
 
 
 

14,622,325.66 
 
 
 
 
 

49,345.00 
 
 
 

15,222,998.59 

1,342,117.15 
 
 
 

8,472,117.32 

เป็นรำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษทัขำยสินคำ้ ตน้ทุนบวกก ำไรในอตัรำปกติและปฎิบติัต่อบุคคล
ดงักล่ำว เสมือนบริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกัด เป็นลูกคำ้ทั่วไปของ
บริษทั 
ดอกเบ้ียรับเกิดจำกเงินให้กู้ยืม จ ำนวน 345 ล้ำนบำท ในอัตรำ
ดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.5 ต่อปี เม่ือว ันท่ี  1 มีนำคม 2562 มีกำรปรับ
โครงสร้ำงหน้ี โดยรวมดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่ำงวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 
2559 ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2562 จ ำนวน 39.56 ลำ้นบำท กบัเงินตน้ 
345 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินตน้จ ำนวน 384.56 ลำ้นบำท  
อตัรำดอกเบ้ียปีท่ี 1-5 ( 1 มีนำคม 2562 - 28 กมุภำพนัธ์ 2567) ร้อยละ 
1 ต่อปี 
อตัรำดอกเบ้ียปีท่ี 6-10 ( 1 มีนำคม 2567 - 28 กุมภำพนัธ์ 2572) ร้อย
ละ 2 ต่อปี 
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นายสวาสดิ์  ปุ้ ยพนัธวงศ์ 
ท่ีอยู ่122/74 หมู่ท่ี 2 ต.ตลำดบำงเขน  เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพฯ 
 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
-  นำยสวำสด์ิ  ปุ้ยพนัธวงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้สดัส่วน  
4.55% ของบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และมี
ควำมสมัพนัธ์กบันำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ประธำน
กรรมกำรและผูถื้อหุน้สดัส่วน 15.08% ของ บริษทั 
เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ค่ำท่ีปรึกษำ 
 

480,000.00 480,000.00 480,000.00 นำยสวำสด์ิ  ปุ้ยพนัธวงศ์ เคยด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสูงใน
รัฐวิสำหกิจท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ำ กอปรกับเป็นผู ้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในดำ้นเทคนิคของระบบไฟฟ้ำ บริษทัจึงเรียนเชิญมำ
เป็นท่ีปรึกษำ  เพื่อด ำเนินกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำด แนะน ำลูกคำ้
และใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบัเทคนิคของระบบไฟฟ้ำ 
โดยบริษทัไดท้ ำสญัญำวำ่จำ้งนำยสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ เป็นท่ีปรึกษำ
ของบริษัท โดยสัญญำว่ำจ้ำงมีระยะเวลำคร้ังละ 6 เดือน โดยมี
รำยละเอียดค่ำจำ้งดงัน้ี 
มกรำคม    –  มิถุนำยน 2562   เดือนละ 40,000.00 บำท 
กรกฎำคม  –  ธนัวำคม 2562   เดือนละ 40,000.00 บำท 
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มาตรการห รือขั้ นตอนการอนุ มั ติ ก ารท ารายการระห ว่ างกันกั บบ ริษั ทที่ เกี่ ยว ข้ องห รื อบุ คคลที่ อ าจม ี
ความขัดแย้ง                   

บริษทัมีมำตรกำรท่ีจะคุม้ครองผูถื้อหุน้ โดยก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ยกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำ
จำกเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภำยนอก 
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญ  ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้บุคคลท่ีมี
ควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี   ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น เป็นตน้ ท่ีเป็นอิสระจำกบริษทัและบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้เป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัตำมแต่กรณี 

นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูบ้ริหำร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุมติั
รำยกำรท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม และคณะกรรมกำรบริษทัจะดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นท่ีส ำคญั
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีอยำ่งเคร่งครัด และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  และเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี  

นโยบายในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต    

บริษทัอำจมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต โดยหำกเป็นรำยกำรท่ีเป็นธุรกิจปกติจะตอ้งตั้งอยูบ่นเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ตำมปกติ ท่ีสำมำรถอำ้งอิงไดก้บัเง่ือนไปทำงธุรกิจประเภทเดียวกบัท่ีบริษทักระท ำกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรท่ีเกิดข้ึนทุกไตร
มำส  

ส ำหรับกรณีท่ีเป็นรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมิไดเ้ป็นไปตำมธุรกิจปกติ บริษทัจะจดัให้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและ
ขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมท่ีระบุไวใ้นขำ้งตน้ 
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ส่วนที ่3 
         ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปตามงบการเงนิรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
จ านวนเงนิ  

2560 2561 2562 

สินทรัพยร์วม 7,184.00  5,906.88  5,984.62 

หน้ีสินรวม 4,139.04  2,716.08  2,813.93 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,044.96  3,190.80  3,170.69 

รำยไดร้วม 4,480.60  4,151.37  2,937.98 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 499.74  460.41  420.43 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 65.59  148.60  34.96 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) 0.09  0.20  0.05 

  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
จ านวนเงนิ  

2560 2561 2562 

สินทรัพยร์วม 6,681.98  5,649.42 5,784.67 

หน้ีสินรวม 3,897.29  2,684.59 2,772.75 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,784.69  2,964.83 3,011.92 

รำยไดร้วม 3,916.74  3,974.82 2,975.89 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 390.78  467.96 401.54 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 76.00  177.22 83.61 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) 0.10  0.24 0.11 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ภาพรวมการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

 บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรออกแบบจัดหำ ก่อสร้ำง และติดตั้ งงำนด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำ  ระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกล ด้ำนเสำโทรคมนำคม ระบบอำณัติสัญญำณ ด้ำนงำนอนุรักษ์พลังงำน   
ดำ้นโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ใหแ้ก่ลูกคำ้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  

 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 บริษทั  เด็มโก ้ เพำเวอร์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจและจ ำหน่ำยเสำโครงเหล็กส ำหรับระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงและ
ระบบโทรคมนำคม รวมถึงกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ (Solar rooftop)  

 บริษทั  เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงงำนดำ้นโยธำ และระบบท่อแรงดนัประเภทต่ำงๆ 

 บริษทั เด็มโก้ เดอลำว จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจสัมปทำนผลิตน ้ ำประปำ จ ำหน่ำยให้กับ รัฐวิสำหกิจน ้ ำประปำ 
หลวงพระบำง ประเทศ สปป.ลำว  

 สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจยัทีท่ าให้มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

  กำรด ำเนินงำนปี 2562 บริษทัมีรำยไดง้ำนบริกำร 2,678.34  ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 20.25  จำกรำยได ้3,358.62 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดลงในงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยภำคเอกชนซ่ึงชะลอตวัตำมผลของสงครำมทำงกำรคำ้ โดยมี
รำยไดเ้พ่ิมข้ึนในงำนวศิวกรรมไฟฟ้ำภำครัฐ ตำมแผนกำรขยำยระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงและระบบไฟฟ้ำใตดิ้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมแผนกำรปฏิบติักำรของกำรไฟฟ้ำ ทั้ง 3 แห่ง  ส ำหรับรำยไดจ้ำกงำนขำยปี 2562 เป็นจ ำนวน 213.09 ลำ้นบำท ลดลง
ร้อยละ 70.79 จำกรำยได ้729.50 ลำ้นบำท จำกกำรขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยเสำโทรคมนำคมลดลง
ตำมอุตสำหกรรมท่ีพฒันำไปสู่ระบบ 5G ซ่ึงเนน้กำรติดตั้งระบบส่งสัญญำณ ส่วนรำยไดก้ำรขำยเสำสำยส่งแรงสูงปรับตวั
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจำกกำรเสนอรำคำงำนก่อสร้ำงสำยส่งจะเร่ิมขยำยเพ่ิมข้ึนในปี 2563 - 2564 

              ส ำหรับก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ในปี 2562 เป็นจ ำนวน 34.96 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 76.47 เม่ือเทียบ
กบัก ำไรสุทธิจ ำนวน 148.60 ลำ้นบำทในปี 2561 ซ่ึงสำเหตุส ำคญัมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร(ส่วน
รำยกำรพิเศษ)  

              ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีมูลค่ำงำนในมือส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงทั้งภำครัฐและภำคเอกชนรวมทั้งส้ิน 
2,696.51 ลำ้นบำท  

 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีม่ผีลต่อการด าเนินงาน 

 รำยไดห้ลกัของบริษทัมำจำกงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ให้บริกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยและสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง
และโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ซ่ึงอิงต่อแผนกำรปฏิรูปดำ้นโครงสร้ำงพลงังำนไฟฟ้ำของประเทศไทย รวมทั้งนโยบำยกำร
สนบัสนุนกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำชุมชน ส่งผลให้ธุรกิจพลงังำนยงัคงมีควำมตอ้งกำรเพ่ิมข้ึนจำกปัจจยัท่ีส ำคญั 2 ประกำร   
จำกแนวโนม้กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชน ควำมตอ้งกำร
พลงังำนภำยในประเทศท่ีขยำยตวั จึงเป็นโอกำสในกำรขยำยตลำดต่อไปในอนำคต 
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 มาตรฐานการบัญชีและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

 รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษทั ในปี 2562  ได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชี 
อยำ่งไม่มีเง่ือนไข มีขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้ เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงวธีิกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัยอ่ย
จำกวิธีเส้นตรงเป็นวิธีผนัแปรตำมจ ำนวนผลผลิต  บริษทัใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีในกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี งบ
กำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน โดยถูกตอ้งสมควรในสำระส ำคญัตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดค้่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำงำนโครงกำร 

 รายการทีไ่ม่ได้เกดิขึน้ประจ า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กำรปรับปรุงฐำนเสำกงัหันลมโครงกำรห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 ด ำเนินกำรแลว้  
ทั้งหมด 81 ฐำน ปัจจุบนัผูว้ำ่จำ้งอยูร่ะหวำ่งตรวจรับงำน ซ่ึงเป็นกำรส่งมอบและตรวจรับงำนทั้งโครงกำร 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ  ประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายที่

บันทกึบญัชีปี 
2562 

ค่าใช้จายทีไ่ด้
จ่ายจริง ณ 31 
ธันวาคม 2562 

ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุง 651.69  24.43  676.12  

ค่ำท่ีปรึกษำ 110.35  13.31  123.66  

      รวม 762.04  37.74  799.78  

เงินชดเชยจำกกำรหยดุผลิต ( จ่ำยแลว้) 788.91  172.25  961.16 

      รวม 1,550.95 209.99  1,760.94  
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2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม จ านวนเงนิ  การเปลีย่นแปลง 

 2561 2562 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,088.13 2,891.42 (1,196.71) (29.27) 

รำยไดอ่ื้น 63.24 46.56 (16.68) (26.38) 

รวมรายได้ 4,151.37 2,937.98 (1,213.39) (29.23) 

ตน้ทุนขำยและบริกำร 3,627.72 2,470.99 (1,156.73) (31.89) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 5.87 5.35 (0.52) (8.86) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 444.83 548.43 103.60 23.29 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.62 1.68 1.06 170.97 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 82.31 73.16 (9.15) (11.12) 

รวมค่าใช้จ่าย 4,161.35 3,099.61 (1,061.74) (25.51) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ 189.59 211.50 21.91 11.56 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได ้)ภำษีเงินได ้ 34.06 15.59 (18.47) (54.23) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 145.55 34.28 (111.27) (76.45) 

      

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 148.60 34.96 (113.64) (76.47) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (3.06) (0.68) 2.38 77.78 

 

ประเภทรายได้ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 

ขำยสินคำ้ 721.88 17.66 205.11 7.09 

งำนวศิวกรรม 3,202.79 78.34 2,572.25 88.96 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ 7.62 0.19 7.97 0.28 

อ่ืนๆ 155.84 3.81 106.09 3.67 

  4,088.13 100.00 2,891.42 100.00 

 

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 2,891.42 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำนวน 2,891.42 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 98.42 ของรำยไดร้วม ลดลง 1,196.71 ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
แยกเป็น 
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ลำ้นบำท ลดลง 1,196.70 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 29.27 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร  ปี 2562 เท่ำกบั 2,678.34 บำท ลดลงจ ำนวน 680.28 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 20.25 จำกรำยได้จำกกำรบริกำรในปี 2561 จ ำนวน 3,358.62 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกกำรลดลงในงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยภำคเอกชนซ่ึงชะลอตวัตำมผลของ
สงครำมทำงกำรคำ้ โดยมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำภำครัฐ ตำมแผนกำร
ขยำยระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงและระบบไฟฟ้ำใต้ดิน ซ่ึงเป็นไปตำมแผนกำร
ปฏิบติักำรของกำรไฟฟ้ำ ทั้ง 3 แห่ง 

รำยไดจ้ำกกำรขำย ปี 2562 เท่ำกบั 213.08 ลำ้นบำท(ขำยสินคำ้ 205.11 ลำ้นบำท, ผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์7.97 ลำ้นบำท) ลดลงจ ำนวน 516.42 ลำ้นบำท หรือร้อย
ละ 70.79% จำก รำยได้จำกงำนขำยในปี 2561 จ ำนวน 729.50 ลำ้นบำท(ขำยสินคำ้ 
721.88 ลำ้นบำท, ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ 7.62 ลำ้นบำท) จำกกำรขำย
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยเสำโทรคมนำคมลดลงตำมอุตสำหกรรมท่ี
พฒันำไปสู่ระบบ 5G ซ่ึงเนน้กำรติดตั้งระบบส่งสัญญำณ ส่วนรำยไดก้ำรขำยเสำสำย
ส่งแรงสูงปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจำกกำรเสนอรำคำงำนก่อสร้ำงสำยส่งจะเร่ิม
ขยำยเพ่ิมข้ึนในปี 2563 - 2564 

  รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับปี 2562 มีสัดส่วนงำนภำครัฐ-เอกชน เท่ำกับ          
72 : 28 และปี 2561 เท่ำกบั 53 : 47 

ต้นทุนขำยและบริกำรส ำหรับปี 
2562 จ ำนวน 2,470.99 ล้ำนบำท 
ลดลง 1,156.73 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 31.89 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนจำกกำรขำยและบริกำรจ ำนวน 2,470.99 ลำ้นบำท ลดลง 
1,156.73 ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 31.89 เน่ืองจำก 

ตน้ทุนบริกำร ปี 2562 เท่ำกบั 2,267.34 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 629.19 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 21.72 จำกตน้ทุนบริกำรในปี 2561 จ ำนวน 2,896.53 ลำ้นบำท  

ตน้ทุนขำย ปี 2562 เท่ำกบั 203.65 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 527.54 ลำ้นบำท หรือร้อย
ละ 72.15 จำกตน้ทุนขำยในปี 2561 จ ำนวน 731.19 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรขำยท่ีลดลง 

ก ำไรขั้นตน้ส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 
420.43 ลำ้นบำท ลดลง 39.98 ลำ้น
บำท คิดเป็นร้อยละ 8.68 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรขั้นตน้ส ำหรับปี 2562 และ 2561 จ ำนวน 420.43 ลำ้นบำท 
และ 460.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง 39.98 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8.68 โดยแยก
เป็น 

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำร   ปี 2562 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรบริกำรเท่ำกบั 411 
ลำ้นบำทหรือร้อยละ 15.35 ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 51.09 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 11.06  

ก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำย  ส ำหรับปี 2562 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเท่ำกบั 9.43 
ลำ้นบำทหรือร้อยละ 4.43 เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนท่ีมีผลขำดทุนจ ำนวน 1.69 ลำ้นบำท  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส ำหรับปี 
2562 จ ำนวน 548.43 ล้ำนบำท
เพ่ิมข้ึน 103.60 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 23.29 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 548.43 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 103.60 
ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 23.29 เน่ืองจำกในเงินชดเชยรำยไดจ้ำกกำรหยดุ
ผลิตระหวำ่งปรับปรุงฐำนกงัหนัลมเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 85.97 ลำ้นบำท  
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ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับปี 2562 
จ ำนวน 73.16 ลำ้นบำท ลดลง 9.15
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 11.12 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน73.16 ลำ้นบำท ลดลง 9.15 ลำ้นบำท
จำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 11.12 เน่ืองจำกช ำระคืนเงินกู้ยืมและจำกกำรใช้แหล่ง
เงินทุนท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีต ่ำกวำ่ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้ส ำหรับปี  
2562 จ ำนวน  15. 59 ล้ ำนบำท 
ลดลง 18.47 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อย
ละ 54.23 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 15.59 ลำ้นบำท ลดลง 18.47 ลำ้น
บำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 54.23 เน่ืองจำกกำรกลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
ตดับญัชี 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ส่วนท่ีเป็น
ของบริษัทใหญ่ ส ำหรับปี 2562 
จ ำนวน 34.96 ล้ำนบำท ลดลง 
113.64 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
76.47 

 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจ ำนวน 34.96 ลำ้นบำท ลดลง 113.64 ลำ้นบำท จำกปีก่อน คิดเป็น
ร้อยละ 76.47 ในปี 2561 ซ่ึงสำเหตุส ำคญัมำจำกกำรลดลงของรำยไดแ้ละกำรเพ่ิมข้ึน
ของค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร(ส่วนรำยกำรพิเศษ) ส ำหรับอตัรำก ำไรสุทธิลดลงจำก
ก ำไรร้อยละ 3.58 เป็นก ำไรร้อยละ 1.19 

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 งบกำรเงินรวมไดส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินมูลค่ำ
ของสินทรัพย ์กรณีท่ีคำดวำ่มูลค่ำของสินทรัพยใ์ดจะดอ้ยลง บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรตั้งส ำรอง เพ่ือให้มูลค่ำของ
สินทรัพยต์ำมงบกำรเงินไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอย่ำงมีนยัส ำคญั กรณีท่ีเงินลงทุนของบริษทัมีแนวโนม้จะดอ้ยค่ำ 
บริษทัพิจำรณำตั้งส ำรองผลขำดทุนไวแ้ลว้ ทั้งน้ีบริษทัเช่ือวำ่ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอและมูลค่ำ
เงินลงทุนตำมงบกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 การเปลีย่นแปลง 

   จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 5,906.88  5,984.62 77.74 1.32 

หน้ีสินรวม 2,716.08  2,813.93 97.85 3.60 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,190.80  3,170.69 (20.11) (0.63) 

 

 

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 จ ำนวน 5,984.62 ล้ำนบำท 
เพ่ิมข้ึน 77.74 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 1.32 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 5,984.62  
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 77.74 ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.32 กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์
ส่วนใหญ่มำจำกกำรรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 39.90 ลำ้นบำท ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 40.41 
ลำ้นบำท 

หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 จ ำนวน 2,813.93 ล้ำนบำท 
เพ่ิมข้ึน 97.85 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 3.60 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ี สินรวมจ ำนวน 2,813.93  
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 97.85 ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.60 เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระสั้นจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 190.36  ลำ้นบำท เงินกูย้มื
ระยะยำว จ ำนวน 88.80 ลำ้นบำท และกำรลดลงของประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้น 184.16 
ลำ้นบำท ซ่ึงน ำมำใชใ้นกำรปรับปรุงฐำนกงัหนัลม 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 จ ำนวน 3,170.69 
ล้ำนบำท ลดลง 20.11 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ ำนวน 3,170.69 
ลำ้นบำท ลดลง 20.11 ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.63 เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงินปันผล
ในปี 2562 จ ำนวน 36.50 ลำ้นบำท  

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ี อ่ืน ณ 
วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 
900.81 ลำ้นบำท ลดลง 18.50 ลำ้น
บำท คิดเป็นร้อยละ 2.01 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนรวมจ ำนวน 
900.81 ลำ้นบำท ลดลง 18.50 ลำ้นบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.01 จำกลูกหน้ีเงินปัน
ผลคำ้งรับลดลง 48.15 ลำ้นบำท และกำรเพ่ิมข้ึนลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 27.46 ลำ้นบำท 

มูลค่ำงำนท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 
578.69 ล้ำนบำท เ พ่ิมข้ึน 39.90 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 7.41 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีมูลค่ำงำนท่ีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บจ ำนวน 
578.69 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 39.90 ล้ำนบำทจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7.41 เน่ืองจำกเร่ง
ท ำงำนเพ่ือส่งมอบงำนให้กบัลูกคำ้ และในเวลำต่อมำบริษทัไดท้ยอยเรียกเก็บค่ำงวดงำน
แลว้ 
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สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 จ ำนวน 140.94 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 40.44 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 40.24 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ ำนวน 140.94 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 40.44 ลำ้นบำท จำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 40.24 เน่ืองจำกกำรเพ่ิมข้ึนของ
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย จ ำนวน 40.41 ลำ้นบำท 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 จ ำนวน 1,338.82 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 34.87 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 2.67 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ ำนวน 1,338.82 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 34.87 ลำ้นบำท จำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.67 เน่ืองจำกกำรรับเงินปันผล
และส่วนแบ่งก ำไรส ำหรับปี 2562 จำกบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 97.54 
ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 58.26 ลำ้นบำท 
คิดเป็นร้อยละ 148.32 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จ ำนวน 97.54 
ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน  58.26 ล้ำนบำท จำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 148.32 เน่ืองจำกกำรจัด
ประเภทลูกหน้ีตำมสญัญำประนอมหน้ีท่ีมีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี 
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4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิลงทุน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด ส าหรับปี 

 2561 2562 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 55.68  (452.72) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 283.57 194.59 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน  (619.91) 230.86 

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (280.66) (27.27) 

 

กระแสเงินสดในปี 2562 ใชไ้ปใน
กิจกรรมด ำเนินงำน 452.72 ลำ้น
บำท ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 
194.59 ล้ำนบำท และได้มำจำก
กิจกรรมจดัหำเงิน 230.86 ลำ้นบำท 

 กระแสเงินสดในปี 2562 ใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน 452.72 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
กำรปรับปรุงฐำนกงัหนัลม ปี 2562 ไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน 194.59 ลำ้นบำท จำก
กำรรับเงินปันผลจำกบจก.อีโอลสั พำวเวอร์ และได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
230.86 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเบิกใชเ้งินกูย้มืระยะยำว 

อตัรำส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อ
ห น้ี สินหมุนเวี ยน  ณ วัน ท่ี  31 
ธันวำคม 2562 เท่ำกับ  0.87 เท่ำ 
ลดลงจำกปีก่อน ซ่ึงเท่ำกบั 0.89 เท่ำ 

 อตัรำส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนลดลงใกลเ้คียงกับปีก่อนโดย
บริษทัไดน้ ำเงินสดท่ีไดจ้ำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีกำรคำ้และเงินรับจำกเงินปันผล ไป
ช ำระหน้ีอยำ่งต่อเน่ือง 

อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
เท่ำกบั 0.89 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อน 
ซ่ึงเท่ำกบั 0.85 เท่ำ 

 อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกบริษทัมีกำรกูย้มืเงินมำ
ใชใ้นกำรปรับปรุงฐำนเสำกงัหนั 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำ ระดอก เ บ้ี ยส ำหรับปี  2561 
เท่ำกับ 1.21 ลดลงจำกปีก่อนซ่ึง
เท่ำกบั 1.50 

 อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียลดลงเน่ืองจำกเงินกู้ยืมระยะยำวครบ
ก ำหนดช ำระตำมแผนกำรช ำระ 

เ งินเ บิกเ กินบัญชีและเ งินกู้ยืม
ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน ณ 
วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 
1,243.01 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 190.36 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 18.08   

 เงินกูย้มืระยะสั้นมำจำกธนำคำรในประเทศ เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนทัว่ไปและใชเ้ป็น
ตน้ทุนก่อสร้ำงในโครงกำรต่ำงๆ (Project Finance) ตำมเง่ือนไขของสัญญำก่อสร้ำง
กบัภำครัฐและเอกชน  
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ประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้ น ณ 
ว ันท่ี  31 ธันวำคม 2562  ลดลง 
184.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
100 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีประมำณกำรหน้ีสินระยะสั้ น 
ลดลง 184.16 ลำ้นบำท จำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจำก ท ำกำรปรับปรุง
ฐำนกงัหนัลมแลว้ทั้งหมด 81 ฐำน ปัจจุบนัผูว้ำ่จำ้งอยูร่ะหวำ่งตรวจรับงำน ซ่ึงเป็น
กำรส่งมอบและตรวจรับงำนทั้งโครงกำร  

ทุนเรือนหุน้  ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
822,683,573 หุ้น เรียกช ำระแลว้จ ำนวน 730,344,251 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท มี
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 1,916.04 ลำ้นบำทและส่วนเกินทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้น
ทุนซ้ือคืน 151.95 ลำ้นบำทและส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์หมดอำยุ
แลว้(DEMCO-ESOP#3) 16.36 ลำ้นบำท 

 

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

- ภำระผูกพนัจำกหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จำกกำรปฎิบติัตำมปกติธุรกิจในวงเงินรวม 2,771.29 
ลำ้นบำท 3.94 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ และ 0.37 ลำ้นยโูร 

- ภำระผกูพนัจำกเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินรวม 5.14 ลำ้นบำท 0.24 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 0.02 ลำ้นยโูร 

- ภำระผกูพนัจำกค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ จ ำนวน 226.54 ลำ้นบำท 

6. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

 การปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)   

 กำรปรับปรุงแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ตำมนโยบำยด้ำน
พลังงำนของประเทศ และสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองท่ีเหมำะสม กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน นโยบำยกำรพฒันำพลงังำนหมุนเวียน กำรปรับปรุงแผนเหล่ำน้ีลว้นสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
ก่อสร้ำงทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำให้กบับริษทั บริษทัสำมำรถด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบันโยบำยของกระทรวงพลงังำนในเร่ือง
กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำท่ีสอดคลอ้งกบัแผนอนุรักษพ์ลงังำน 20 ปี 
(พ.ศ. 2554-2573) ส่งเสริมให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและ
พลงังำนทำงเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP 2018 ) ไดใ้นระยะยำว 

               การปรับปรุงฐานเสากงัหันลมโครงการห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 

 ตำมท่ี บริษทัได้เขำ้ท ำงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม ห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 ตั้ งอยู่ท่ี อ.ด่ำนขุนทด            
จ.นครรำชสีมำ ขนำดก ำลงักำรผลิตติดตั้งโครงกำรละ 103.5 เมกกะวตัต ์ซ่ึงบริษทัเป็นผูก่้อสร้ำงใหก้บั บริษทั เฟิร์สโครำช 
วินด์ จ ำกดั (FKW) และ บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั (KR2) (ผูว้่ำจำ้ง) โดยบริษทัไดล้งนำมในสัญญำรับจำ้งตั้งแต่ปี 2554 มี
ขอบเขตงำนก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ ครอบคลุมงำนติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ำ ระบบสำยส่งไฟฟ้ำใตดิ้นภำยในโครงกำร ระบบ
สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงเช่ือมต่อจำกโครงกำรไปยงัจุดรับซ้ือไฟฟ้ำของ กฟผ.  สถำนีไฟฟ้ำแรงสูง  รวมถึงงำนก่อสร้ำงโยธำ ซ่ึง
ครอบคลุมงำนถนนภำยนอก-ภำยในโครงกำร และ งำนก่อสร้ำงฐำนของเสำกงัหนัลม คิดเป็นมูลค่ำงำนรวม 2,488.23  ลำ้น
บำท ในช่วงเร่ิมตน้ของงำนก่อสร้ำง บริษทัไดว้่ำจำ้งบริษทัท่ีปรึกษำเป็นผูอ้อกแบบฐำนรำกของเสำกังหันโดยบริษทั
ดงักล่ำวมีประสบกำรณ์และมีบุคคลำกรท่ีผ่ำนกำรออกแบบโครงสร้ำงงำนโยธำขนำดใหญ่หลำยแห่ง เป็นท่ีน่ำเช่ือถือ  
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อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกงำนก่อสร้ำงแลว้เสร็จและโครงกำรไดด้ ำเนินกำรขำยไฟฟ้ำ ในขั้นตอนกำรตรวจรับงำนงวด
สุดทำ้ยเพ่ือส่งมอบโครงกำร บริษทั เฟิร์สโครำช วินด์ จ ำกดั  และ บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั ไดร่้วมกบัผูว้ำ่จำ้งทบทวนกำร
ออกแบบฐำนเสำกงัหนัโดย วำ่จำ้งบริษทัท่ีปรึกษำดำ้นวศิวกรรมอิสระ ( K2M ) ท ำกำรสอบทำนแบบฐำนเสำกงัหนัและให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงฐำนเสำกงัหนั ซ่ึงผลของกำรสอบทำนพบวำ่ กำรออกแบบมีรำยละเอียดไม่ครบถว้นตำม
ควำมตอ้งกำรของผูว้ำ่จำ้ง บริษทัไดเ้สนอวิธีกำรปรับปรุงและประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยเป็นงบประมำณจ ำนวน 40 ลำ้นบำท 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของผูว้ำ่จำ้งในขณะนั้นมีควำมเห็นท่ีจะช่วยเหลือออกค่ำใชจ่้ำยในกำรปรับปรุงใหแ้ก่บริษทัจ ำนวนเงินรวม 30 
ลำ้นบำท ดงันั้นในปี 2556 บริษทัจึงไดต้ั้งประมำณกำรหน้ีสินในกำรปรับปรุงงำนในงบกำรเงิน จ ำนวน 10 ลำ้นบำท (เป็น
ส่วนต่ำงระหวำ่งค่ำปรับปรุง 40 ลำ้นบำทกบัเงินช่วยเหลือจำกผูว้ำ่จำ้ง 30 ลำ้นบำท ) โดยบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินน้ี
ในงบกำรเงินไตรมำส 4/2556  ทั้งน้ี บริษทั กบัผูว้ำ่จำ้ง ไดมี้ขอ้ตกลงท่ีจะปรับปรุงฐำนเสำกงัหันและไดล้งนำมในบนัทึก
เพ่ิมเติมแนบทำ้ยสญัญำก่อสร้ำง (Addendum to BOP Agreement) เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2557  
 ทั้งน้ีในระหว่ำงปี 2558-2562 บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงประมำณกำรและบนัทึกค่ำใชจ่้ำยในกำรปรับปรุงฐำน
กงัหนัไปแลว้ จ ำนวน 1,760.94 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำรบนัทึกประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำง,ค่ำออกแบบ,ค่ำท่ีปรึกษำ
ควบคุมงำน,ประกนัภยัและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ จนงำนซ่อมปรับปรุงฐำนแลว้เสร็จ  
 ปัจจุบนัผูว้ำ่จำ้งอยูร่ะหวำ่งตรวจรับงำน ซ่ึงเป็นกำรส่งมอบและตรวจรับงำนทั้งโครงกำร 

 











                                                                                        บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั(มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มอี านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 1     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มอี านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 
ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 

1.  นำงประพีร์ ปุ้ ยพนัธวงศ ์
- ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 

79 - ปริญญำตรีศิลปศำสตร์ กำรโฆษณำ Center     
- Technical College ประเทศออสเตรเลีย 

-  Directors Accreditation Program 
(DAP46/2005) 

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

-    Role of the Chairman   Program  
    (RCP18/2008) 
-   Directors Certification Program 

(DCP194/2014) 

19.67 9452 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษทั  บมจ .เด็มโก ้
9452 – ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 
 

ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั 

ท่ีปรึกษำ  
ประธำนมูลนิธิแสง-ไชกี  เหตระกลู 
ประธำนอำสำกำชำดกำญจนำภิเษก 
อำสำกำชำด สภำกำชำดไทย 

บริษทั ประชุมช่ำง จ  ำกดั 
บริษทั ส่ีพระยำ กำรพิมพ ์จ  ำกดั 

   
   
   



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
2.  นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
    -   กรรมกำรผูจ้ดักำร 
     
 
 
 

62 - Mini MBA 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- พบ.ม พฒันำกำรเศรษฐกิจ  
 สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  
- วศ.บ .ไฟฟ้ำก ำลงั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- Directors Accreditation Program (DAP) 
- Anti- Corruption for Executive Program 

(AECP 13/2014) 
- Risk Management Program (RMP) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำร

พลงังำน รุ่นท่ี 7  (วพน 7) 
- หลกัสูตรวิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรับนกั

บริหำรระดบัสูง (วบส.2) สถำบนับณัฑิตพฒั
นบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) 

0.57 4594 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2536 – เม.ย.2554 
 
 
 

กรรมกำรบริษทั 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ.เด็มโก ้
บจก. อีโอลสั พำวเวอร์ 
บจก .เด็มโก ้เพำเวอร์ 
บจก. เฟิร์สโครำช 
บจก.เด็มโก ้เดอลำว 
บมจ.เด็มโก ้
บมจ.เด็มโก ้
บมจ.เด็มโก ้
 

2534 -2536 ผูจ้ดักำรโครงกำร บริษทั เทดำ้ จ  ำกดั 
2533 -2534 ผูช่้วยหวัหนำ้แผนกกองแผนวิสำหกิจ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
   

3. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 
- กรรมกำรท่ีไม่เป็นกรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

 
 

79 - วศ.บ. ไฟฟ้ำก ำลงั 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิ
วิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ำก ำลงั (วฟก.240) 

- ประกำศนียบตัร Organization & Operation 
of Rural Electric  สหรัฐอเมริกำ 

- ประกำศนียบตัร Planning and Control of 

0.11 2557- ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2549 – 2557 

กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และก ำกบัดูแลกิจกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ.เด็มโก ้
บมจ.เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
Rural Development Promotion Schemes 
สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 

- ประกำศนียบตัร ISO 9000 Lead Assessor 
Directors Accreditation Program 
(DAP36/2005) 

- Audit Committee Program (ACP) 
- Finance for Non-Finance Director 

(FN24/2005) 
- Financial Statement for Directors – FSD39-

2019 

 
2544 - 2544 
 
2544 – 2544 
2541 - 2544 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร ศูนยเ์ช่ียวชำญพิเศษ เฉพำะ
ดำ้นเทคโนโลยไีฟฟ้ำก ำลงั 
รองผูว้ำ่กำร 
ผูช่้วยผูว้ำ่กำร 

บมจ .เด็มโก ้
คณะวิศวกรรม จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
4. นำยนริศ   ศรีนวล 

- ประธำนกรรมกำรอิสระ  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

    -   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

62 - วศบ. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   
- นบ. มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
- พบ.ม พฒันำกำรเศรษฐกิจ  

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
-    นม. (กฎหมำยมหำชน)  มหำวิทยำลยั 
     ธุรกิจบณัฑิต 
-   วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร สถำบนั 
     วิชำกำรป้องกนัประเทศ (วปม 3.) 
-   Energy Generation and Distribution  
    ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 
-   Energy Management Program  
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
-  Distribution Dispatching Technology  
    ประเทศญ่ีปุ่ น 
-  Electricity Distribution Management  
   ประเทศสวีเดน  
-  กำรปฏิบติักำรจิตวิทยำ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  
   รุ่นท่ี 82 สถำบนัจิตวิทยำควำมมัน่คง  
 - วิทยำลยักำรทพับก (วทบ. รุ่นท่ี 45)  
    วิทยำลยักำรทหำรบกชั้นสูง  
 - Strategic Negotiation : Dealmaking for the long 
Term; Harvard Business School สหรำชอำณำจกัร  
 

-0- 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2556 – 2557 
2555 – 2556 
 
2553 
2551 
2548 
 
2547 

ประธำนกรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
องคก์ร 
กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริษทั 
 
รองผูว้ำ่กำรธุรกิจวิศวกรรม 
รองผูว้ำ่กำรพฒันำองคก์ร  
รองผูว้ำ่กำรธุรกิจก่อสร้ำงและ
บ ำรุงรักษำ  
รองผูว้ำ่กำรปฏิบติักำร 4 (ภำคใต)้ 

บมจ.เด็มโก ้
บมจ.เด็มโก ้
บมจ.เด็มโก ้
 
บมจ.เด็มโก ้
กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
บจก.พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่
แนล  
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
นำยนริศ   ศรีนวล  (ต่อ) 
 

 - Advanced Management Program  
   ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
- Senior Executive Program ศศินทร์ 
  ประเทศไทย  
-  Director Certification Program     (DCP)  
- Advance Audit Committee Program(AACP) 
-  Risk Management Program (RMP) 
- บญัชีรำยช่ือกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ สำขำ 
พลงังำน เศรษฐศำสตร์ และกฎหมำยมหำชน ปี 
2556 

    



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
5. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั 

- กรรมกำรอิสระ  
- ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 

68 
 

-  รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต         
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-  บญัชีบณัฑิต(บญัชีตน้ทุน)         
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- MMP.   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- Directors Accreditation 
- 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 
- Managing Human Performance 
- Executive Intensive Financial Planning 
- Strategic Planning 
- ควำมรู้เก่ียวกบั พรบ.ป้องกนัและปรำม

ปรำมกำรฟอกเงิน 
- กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินงำน 
 
 

0.03 2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2530  - 2556 
 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
ผูบ้ริหำรธนำคำรไทยพำณิชย ์ จ  ำกดั 
(มหำชน) ต  ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกังำน
ธุรกิจ ผูจ้ดักำรเขต  ผูอ้  ำนวยกำรสำขำ 
ผูจ้ดักำรสำขำ  

บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
6. นำยปริญช์  ผลนิวำศ 

- กรรมกำรอิสระ  
- ประธำนกรรมกำรลงทุน 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 

63 -ปริญญำโท สำขำวิชำกำรบญัชี (M.B.A.) 
    University of Wisconsin-Madison, 
    Wisconsin, U.S.A. 
- ปริญญำตรี สำขำวิชำกำรบญัชี (บช.บ.) 
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- Directors Certification Program (DCP)  
- Director Accreditation Program (DAP) 
- กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร (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 
- แนวปฏิบัติ ท่ี ดีในกำรสรรหำและแต่งตั้ ง
กรรมกำร 
- ASEAN CG Scorecard 
-Anti-Corruption for Executive Program  
  (ACEP) 
- Anti – Corruption : The Practical  
  Guide 
- Ethical Leadership Program (ELP) 

 
 

-0- เม.ย.61 - ปัจจุบัน 
 
 
2543 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2536 – 2543 

 
2535 – 2536 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เลขำนุกำรบริษทั 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นกำรเงินและ
บริหำร 
รักษำกำรหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกิจกำร
ปฏิบติังำน 
กรรมกำรในกลุ่มบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
กิจกำรร่วมคำ้ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์
แวร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นบญัชีและ
กำรเงิน กลุ่มธุรกิจกำรตลำดและกำรจดั
จ ำหน่ำย  
ผูจ้ดักำรอำวโุส กองระบบขอ้มูลบญัชี 
ฝ่ำยบญัชี  
 

บมจ.เด็มโก ้
 
 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 
 
บมจ. เทเลคอมเอเซีย จ  ำกดั  



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
7.  นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
     -   กรรมกำรอิสระ  

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรลงทุน 

 

52 - นิติศำสตร์มหำบณัฑิต ดำ้นกฎหมำย
เปรียบเทียบและกฎหมำยระหวำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยั เซำ้ทเ์ทิร์น เมโทดิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

- นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Director Certification Program 
(DCP140/2010) 

- Financial Statement for Director 
(FSD10/2010) 

- Audit Committee Program (ACP 
37/2011) 

- Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM6/2011) 

- Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA11/2011) 

- Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR14/2012) 

- Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management 
(MIR12/2012) 

-0- 2561  – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2545 – 2561 
 
2556 – 2561 
 
 
 
2557 – ส.ค. 2560 
 
 
2554- 2559 
2558 – 2559 
2554 – 2557 
2539 – 2545 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำรและทนำยควำม
หุ้นส่วน (Partner) 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
Senior Associate 
 
 

บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ.คอปเปอร์ไวร์ด 
บริษทั ซิซซำ กรุ๊ป จ ำกดั 
 
บริษทั คอมพำสลอว ์จ  ำกดั 
 
บมจ. วินทค์อม เทคโนโลย ี
บมจ.เทพธำนีกรีฑำ 
 
 
บมจ. เอเอม็อี เทคโนโลย ี
 
 
บจ.คอปเปอร์ไวร์ด 
บจ. ซิต้ี เน็ทเวิร์ค 
บมจ. วธน แคปปิตลั 
ส ำนกังำนเบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี 
ประจ ำกรุงเทพ 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์(ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2539 
 
 
2538 
 
 
2538 
 
2533- 2536 
 
 
 

ผูช่้วยพิเศษดำ้นกำรคน้ควำ้วิจยั กฎหมำย
ระหวำ่งประเทศ (แผนกคดีเมือง) 
 
ผูช่้วยทหนำยควำม 
 
 
นกักฎหมำยต่ำงประเทศชัว่ครำว 
 
ทนำยควำม 
 
 
 

ศูนยศึ์กษำกฎหมำยเอเชีย คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัวิสคอนซิน 
มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกำ 
Water Conston Alexander and 
Green P.C. เมืองแมนฮตัตนั 
สหรัฐอเมริกำ 
ศำลสหพนัธรัฐประจ ำภำคเหนือแห่ง
มลรัฐเทก็ซสั สหรัฐอเมริกำ 
ส ำนกังำนสิทธิโชค ศรีเจริญ 
ทนำยควำม 
 
 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
8.  นำยโอฬำร  ปุ้ ยพนัธวงศ ์
      - กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

- กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

- กรรมกำรลงทุน 
 

42 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์และกำรเงิน 
   University of Warwick, Coventry, United     
   Kingdom 
-  ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 
   มหำวิทยำลยั 

-  -    - Director Certification Program (DCP) CLASS 
221/2016 

0.20 ม.ค.2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
มิ.ย.2550 – ปัจจุบนั 
 
9457 – 9445 
 
 
9456-9457 
9453 – 9456 
9451 - 9459 
 

กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และก ำกบัดูแลกิจกำร 
รองประธำนกรรมกำร/ผูร่้วมก่อตั้ง  
 
Senior Brand Manager for luxury 
portfolio (Johnnie Walker Super Deluxe 
and Super Premium spirit)   
CRM Strategic Planner 
Senior Financial Consultant  
เจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด – สินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั  

บมจ.เด็มโก ้
 
 
 
บริษทั พีพี ลุกซ์ จ  ำกดั, บริษทั พีพี 
โหมด จ ำกดั (“PP GROUP”) 
บริษทั Diageo Moet Henessy 
(Thailand) 
 
บริษทั Ogilvy One (Worldwide) 
บริษทั KPMG (Thailand) 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั(มหำชน) 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
9.  นำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง 
      - กรรมกำรอิสระ 
      - ประธำนกรรมกำรบริหำรควำท

เส่ียงองคก์ร 
      - กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
(เขำ้ด ำรงต ำแหน่งวนัท่ี 29 มกรำคม 
2562) 

72 - ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำ) 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- Certificate on EGAT Executive Program 

หลกัสูตร Leadership Development and 
change Management ณ ส ำนกังำน GE ท่ี
ศูนยฝึ์กอบรม GE Contonville รัฐ New 
York สหรัฐอเมริกำ 

- Directors Certification Program รุ่นท่ี 
59  

- ประกำศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร “กำร
บริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ ส ำหรับนกั
บริหำรระดบัสูง” รุ่น 2 สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

- ประกำศนียบตัร หลกัสูตร “ กำร
ปฏิบติักำรจิตวิทยำ ฝ่ำยอ ำนวยกำร ” รุ่นท่ี 
87จำกสถำบนัจิตวิทยำควำมมัน่คงสถำบนั
วิชำกำรป้องกนัประเทศ 

- ไดรั้บใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตำมพระรำชบญัญติั
วิศวกร ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
โยธำ ระดบัสำมญัวิศวกร จำกสภำวิศวกร 

- 0 -  29 ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 
 
 
  
 
2559- ปัจจุบนั 
 
 
 
2558- ปัจจุบนั 
 
 
2552- ปัจจุบนั 
 
2552- 2553 
2550 
 
 
 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร 
กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน
และก ำกบัดูแลกิจกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
ผูส้งัเกตกำรณ์ตำมขอ้ตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pack) 
 
 
 กรรมกำรคดัเลือกเอกชนเขำ้ร่วมด ำเนิน
โครงกำรพฒันำปรับปรุงท่ำเรือสงขลำ 
ตำมค ำสัง่กรมธนำรักษ ์
ท่ีปรึกษำองคก์รธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำ
อยำ่งย ัง่ยนื – TBCSD 
กรรมกำรบริษทั 
รองผูว้ำ่กำรบริหำร  

บมจ.เด็มโก ้
 
 
 
  
 
องคก์รต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศ
ไทย) ในโครงกำรของหน่วยงำน
รัฐบำลทั้งภำครำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ 
กรมธนำรักษ ์
 
 
องคก์รธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนื – TBCSD 
บริษทัผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ  ำกดั 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
นำยปรำโมทย ์อินสว่ำง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Certificate for Best Practice and Review 
“ Strategic Human Resources 
Managements ” จำกศูนยฝึ์กอบรม GE 

Power System , Global Training and 
Development ณ เมือง Schenectady , New 
York สหรัฐอเมริกำ 

- ประกำศนียบตัรหลกัสูตร “ กำรพฒันำ
ผูบ้ริหำรระดบัสูง Mini MBA ”จำกคณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
10. นำยไพฑูรย ์ ก  ำชยั 

- กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

    - กรรมกำรลงทุน 
    - กรรมกำรบริหำร 
    - เลขำนุกำรบริษทั 
     

 

58 -  บธ.ม.บริหำรกำรเงิน   
   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- บชบ. คณะพำณิชยศำสตร์กำรบญัชี 
     มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- Mini MBA 
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- Directors Accreditation Program 

(DAP85/2010) - IOD 

- Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE 31-2019) - IOD 

- Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL13/2018) - IOD 

- นกัลงทุนผูท้รงคุณวฒิุ (Thai Intelligent 
Investors Program) รุ่นท่ี 9  (TIIP 9) 

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

 
 

0.08 2554 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ย.2548– 2554 
2537 – พ.ย.2548 
 
 

กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
เลขำนุกำรบริษทั 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุน
ธุรกิจและโครงกำรขนำดใหญ่ 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรบริษทั 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
 
บจก.เค.อำร์.ท ู
บจก. เด็มโก ้อินดสัตรี 
บจก .เด็มโก ้เพำเวอร์ 
บมจ .เด็มโก ้
บจก.อนัเดอร์กรำวด ์เทคโนโลยีส์่ 
(ประเทศไทย) 
 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
11. นำยรักษำ   สำรณำคมน์กุล 
    - รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 สำยงำนวิศวกรรม 1 
 
 

58 -   คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั สถำบนัเทค  
   โนโลยรีำชมงคล 
-  Mini MBA  ม.เกษตรศำสตร์ 
-  กำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์รแนว  
    COSO 
-  กระบวนทศัน์ผูน้  ำ พลงัชีวิตและพลงัทีม 
-  กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) รุ่น 
   ท่ี 2 
-  กำรบริหำรเชิงกลยทุธ ์
-  กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน 
-  ธรรมำภิบำล ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
-  หลกักำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง 
   และป้องกนัทุจริต 
-  Strategy Focus Move to Implementation 
 

0.03 พ.ค.2561 - ปัจจุบนั 
เม.ย.2558 - ปัจจุบนั 
 
ก.ค.2550 – เม.ย.2558 
 
2537 – ก.ค.2550 
 
 

กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ก ำกบัดูแล 
 สำยงำนวิศวกรรม 1 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ก ำกบัดูแล 
 สำยงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
ผูจ้ดักำรส่วนออกแบบและวิศวกรรม 
 

บมจ  .เด็มโก ้
บมจ  .เด็มโก ้
 
บมจ  .เด็มโก ้
 
บจก. เด็มโก ้
 
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
12. นำยฉตัรชยั   พืชพนัธ์ 
     -   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 สำยงำนออกแบบและทดสอบ  
     

 

56 - วศ.บ. (ไฟฟ้ำก ำลงั) มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
-   มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
-    หลกัสูตร กำรบริหำรโครงกำร และควำมรู้ 
     เร่ืองสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 
-    หลกัสูตร Power System Protection and  
     Design 
-    หลกัสูตร DIGSILENT Simulation 
-    หลกัสูตร ETAP Simulation 
     โดย กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
-    หลกัสูตร กระบวนทศัน์ผูน้  ำ พลงัชีวิตและ 
      พลงัทีม 
-    หลกัสูตร กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk  
     Management) รุ่นท่ี 2 
-    หลกัสูตร แนวทำงกำรออกแบบควบคุมและ 
     ป้องกนัสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง กำรไฟฟ้ำฝ่ำย 
     ผลิตแห่งประเทศไทย 
-    หลกัสูตร กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ 
-    หลกัสูตร ธรรมำภิบำล ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
 

-0- พ.ค.9461 – ปัจจุบนั 
มิ.ย..9459 – ปัจจุบนั 
 
9452- 9449 
 
9436 – 9522 
9431 – 9436 

กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนออกแบบ
และวิศวกรรม 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ก ำกบัดูแล 
สำยงำนออกแบบและวิศวกรรม 
ผูจ้ดักำรโครงกำร 
วิศวกรไฟฟ้ำ 

บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
 
บมจ .เด็มโก ้
 
บจก.เทดำ้ 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
13.  นำยนรินทร์   เอกนิพิฐสริ 
      -  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร     
         สำยงำนวิศวกรรม 2 

  

53 - วศ.บ. (ไฟฟ้ำก ำลงั) สถำบนัเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

-   Reactive Power Compensation with Static  
    VAR Compensator (SVC) in Barden,    
    Switzerland 
-   หลกัสูตร กระบวนทศัน์ผูน้  ำ พลงัชีวิตและ 
    พลงัทีม 
-   หลกัสูตร กำรบริหำรเชิงกลยทุธ ์
-   หลกัสูตร Business Negotiation Skill โดย  
    CC Knowledge Base 
-   หลกัสูตร ธรรมำภิบำล ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
-   หลกัสูตร หลกักำรควบคุมภำยใน กำรบริหำร  
    ควำมเส่ียงและป้องกนัทุจริต 
 

-0- พ.ค.2561 – ปัจจุบนั 
มิ.ย.2562 – ปัจจุบนั 
 

ก.ค.2555 – มิ.ย.
2562 
9455 – 9444 
9437 – 9455 

กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน
วิศวกรรม 2 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
ผูจ้ดักำรโครงกำร 
ผูจ้ดักำรโครงกำร 

บมจ .เด็มโก ้
บมจ .เด็มโก ้
 

บมจ .เด็มโก ้
 

บริษทั เพอร์เฟคเอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 
บมจ .เด็มโก ้
 



                                                                                                                                                                     บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ช่ือ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทั (%)* 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง สถานที่ 
14. นำงสำวรัชนีวิภำ ปุ้ ยพนัธวงศ ์

  -   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำ
ธุรกิจและทรัพยำกรุคคล 

 
(เขำ้ด ำรงต ำแหน่งวนัท่ี 13 มิถุนำยน 
2562) 

47 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
   California State University, Dominguez Hills   
   สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ (ประกนัภยั)  
   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
- ประกำศนียบตัรประเมินรำคำทรัพยสิ์น  
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนกั 
   บริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 16 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสูตรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (Risk  
   Management) รุ่นท่ี 10 จุฬำลงกรณ์ 
   มหำวิทยำลยั 
-  Director Certification Program (DCP)  
   CLASS 232/2016  
 

0.03 มิ.ย.2562 – ปัจจุบนั 
 
ม.ค.2560 - เม.ย.2562 
 
 
ม.ค.2554 - ม.ค.2560 
 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนพฒันำ
ธุรกิจและทรัพยำกรบุคคล 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส  ฝ่ำยกลยทุธ์และ
บริหำรควำมเส่ียง 
 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำยส่ือสำร
องคก์ร  

บมจ .เด็มโก ้
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (ส ำนกังำน คปภ.) 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (ส ำนกังำน คปภ.) 

 
 
 
*รวมคู่สมรส 
 

 ทั้งน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัไม่มีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกนัทำงครอบครัว 



                                                                                                           บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2   ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมในบริษทัย่อย  
บริษทัร่วม หรือ บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                          บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                             
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร บริษทั 1-3       4-8 9-13 14-16 17-19 20 21 22-24 
นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ C CED (1) 

D,ED (2) 
C (3) 

       

นำยนริศ   ศรีนวล LID, CAC, RM         

นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั ID, CNCG, AC         

นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง ID, CRM, NCG         

นำยปริญช ์ผลนิวำศ ID, CIC, AC         

นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ ID, AC, IC        MD (22) 

ID (23) 

ID,AC(24) 

นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ D, NCG, RM         

นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ID, NCG, IC D (3)      D  

นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ D, RM, CED, 

MD 

 D (4-7) D   D D   

นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั D, ED,M,IC,RM  D (4-5, 8)   D    

นำยรักษำ  สำรณำคมน์กลุ M  D (4) D D     

นำยนรินทร์   เอกนิพิฐสริ M         

นำยฉตัรชยั   พืชพนัธ์ M         

นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ ์ M         

 
หมำยเหตุ : C = ประธำนกรรมกำร, D = กรรมกำร, ID = กรรมกำรอิสระ, CAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, 
                   AC = กรรมกำรตรวจสอบ, CED = ประธำนกรรมกำรบริหำร, ED = กรรมกำรบริหำร,  
                   CNCG = ประธำนกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล, NCG = กรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล, 
                   CRM = ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร, RM = กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร, 

           MD = กรรมกำรผูจ้ดักำร, M = ผูบ้ริหำร  
 
 
 
 



                                                                                                          บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                             
 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

 
บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. บริษทั ประชุมช่ำง จ ำกดั  
2. บริษทั ดีเอน็เอน็ จ ำกดั 
3. บริษทั พีพี ลุกซ์ จ ำกดั 
4. บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ำกดั 
5. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
6. บริษทั อีโอลสั เพำเวอร์ จ ำกดั 
7. บริษทั เฟิร์ส โครำช วนิด ์จ ำกดั 
8. บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 
9.บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 
10.บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 
11.บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  

        12. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั 
       

 
 

13. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั 
14. บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 
15. บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  
16. บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์  
17. บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ 
18. บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จ ำกดั 
19. บริษทั ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั 
20. บริษทั เด็มโก ้เดอลำว 
21. บริษทั พีพี โหมด จ ำกดั 
22.บริษทั คอมพำสลอว ์จ ำกดั 
23. บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
24. บริษทั เทพธำนีกรีฑำ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

 



      บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)             แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                  

  เอกสำรแนบ 3 หนำ้ท่ี 1 

    เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท 
 

ช่ือ  น.ส.วรรณฤดี   สุวพนัธ์  

อายุ  50 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

การศึกษา  
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (บริหำรกำรเงิน) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรจดักำรทัว่ไป) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประวตักิารท างาน 

 2560 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 
 2549 – 2560 ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบ บริษทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 2545 - 2548 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน บริษทั เด็มโก ้พฒันำพำณิชย ์จ ำกดั 

ประวตักิารอบรม 

  หลกัสูตร มินิเอม็บีเอ  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
  โครงกำรอบรมประกำศนียบตัรกฎหมำยธุรกิจส ำหรับบุคคลทัว่ไป รุ่นท่ี 10 คณะนิติศำสตร์   

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
  โครงกำรอบรมผูท้  ำบญัชีเพ่ือใหมี้คุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดใน พรบ.กำรบญัชี พ.ศ. 2543 กรมทะเบียนกำรคำ้  

กระทรวงพำณิชย ์
  หลกัสูตร Audit Working Paper Audit Evidence สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  หลกัสูตรผูต้รวจประเมินระบบคุณภำพภำยใน  QMS Internal  Audit (ISO 9001 : 2000) 
 หลกัสูตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองคก์ร หอกำรคำ้ไทย  สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย 
  หลกัสูตร เจำะลึก TFRS/TAS ใหม่ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั สภำวชิำชีพบญัชี 
  หลกัสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG15/2014)  สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Internal Audit’s Challenge in Value Adding  สภำวิชำชีพบญัชี 
  หลกัสูตร กำรปรำบปรำมโดย ปปช.ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเอกชน 
  Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance 
  กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพ่ือมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ สภำวิชำชีพบญัชี  
 Company Reporting Program (CRP 22/2018) สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
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 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและประเด็นส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) ตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 กำรประเมินผลและกำรจดักำรขอ้มูลด้ำนควำมยัง่ยืน (Sustainability Evaluation & Data Management)   ตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนื (Sustainability Reporting)  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 อบรมหลกัสูตร กรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์

  อบรมหลกัสูตร Fraud Audit ด ำเนินกำรโดยสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  อบรมหลกัสูตร Corruption Risk & Control Workshop (CRC2/2019) ด ำเนินกำรโดย สถำบันกรรมกำรบริษทั
ไทย 

  สมัมนำประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งพิจำรณำในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 9 TFRS 15 
และประเด็นปัญหำกำรปฏิบติังำนสอบบญัชีท่ีพบของบริษทัจดทะเบียน 

 อบรมหลกัสูตร กำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในระบบสำรสนเทศ  ด ำเนินกำรโดย สภำวชิำชีพบญัชี  
 อบรมหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรทุจริตในองค์กร รุ่นท่ี  1   ด ำเนินกำรโดย คณะนิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

 สั ม มน ำ  “The Study of Audit Adjustments and Relationship between Characteristics of Financial Statement 
Preparers and Audit Adjustments”  
 
หน้าที ่และความรับผดิชอบของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบ 

            1. สอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัและควบคุมโดยใชแ้นวทำงกำร
ประเมินควำมเส่ียงขององค์กร ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงควำมเห็นของของฝ่ำยบริหำร เก่ียวกบัควำมเส่ียงหรือกำรควบคุม
ภำยใน และน ำเสนอแผนกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ืออนุมติั 
 2 . ติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยก ำกบัและควบคุม
ตำมท่ีไดรั้บอนุมติั 
 3. ปฏิบติังำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนส ำนกังำนตรวจสอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 4. ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพำะเร่ืองตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 5. จดัใหมี้บุคลำกรในส ำนกังำนตรวจสอบ ท่ีมีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 
 6. น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ดักำรเพ่ือรำยงำนควำมคืบหนำ้ในกำรปฏิบติังำน
ของส ำนกังำนตรวจสอบ สรุปประเด็นส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัแนวโน้ม และแนวปฏิบติัใหม่ๆ ในกำรปฏิบติังำนของส ำนักงำน
ตรวจสอบ 
 8. น ำเสนอเป้ำหมำย และแนวทำงกำรวดัผลงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 9. หำรือขอบเขตกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี องคก์รก ำกบัดูแลอ่ืน และประสำนงำนกำรปฏิบติังำนตำมควำม
เหมำะสม 
 10. ประเมินควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนกำรปฏิบติังำนระบบสำรสนเทศ กำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตภ้ำรกิจและขอบเขตกำรปฏิบติังำนท่ีก ำหนดตำมกฎบตัรอยำ่งเหมำะสม 
 11. รำยงำนประเด็นส ำคญัเก่ียวกบักระบวนกำรควบคุมในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 
และแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกิจกรรมนั้นๆ 
 12. ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ประหยดั และมี
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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    เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

  

  -ไม่มี- 



  บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                                                             

  เอกสำรแนบ 5 หนำ้ท่ี 1 
 

    เอกสารแนบ 5 

 

 

 -ไม่มี- 
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