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     สารจากประธานคณะกรรมการ

 ในปี 2557 เศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในสภาวะชะลอตัว
จากความไม่แน่นอนทางด้านการเมือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
แต่ละรายต้องมีการปรับตัว สำาหรับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในช่วง
ครึ่งแรกของปีเกิดภาวะชะลอตัวของงานที่เปิดประมูล เนื่องจาก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องทบทวนและตรวจสอบโครงการที่มี
มูลค่าเกิน 100 ล้านบาทตามนโยบายของภาครัฐ ส่วนงานด้านโรง
ไฟฟ้าพลังงานทดแทนก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนวิธีการรับซื้อไฟฟ้า
จากระบบ adder มาเป็น feed in tariff ภาวะดังกล่าว ส่งผลให้รายได้
รวมของบริษัทในปี 2557 ลดลงเล็กน้อย โดยปี 2557 บริษัทฯ มี
รายได้รวม 4,920.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.33 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกำาไรสุทธิกลับปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.96 จากจำานวน 354.37 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 361.33 
ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของรายได้
เงินปันผลจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 
2 และ 3
 สำาหรับปี 2558 เมื่อปัญหาการเมืองเริ่มคลี่คลาย แนวทาง
การประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เริ่มมีความชัดเจน ในด้านงาน
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีงบประมาณการลงทุนในโครงการขยายระบบส่ง
ไฟฟ้าระยะที่ 12 รวมถึงโครงการเสริมความมั่นคงของระบบ
สายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตกส่วนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมีนโยบายเพิ่มการสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ในเมืองใหญ่ อันเป็นที่มาของงบลงทุนรวมของทั้งสองรัฐวิสาหกิจ
มากกว่า 150,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นงบประมาณที่จะมีการ
ประมูลงานเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทในระยะเวลา 
5-7 ปี นอกจากนี้ในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเริ่มมีความ
ชัดเจนในวิธีการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ใน
พื้นที่ของหน่วยงานราชการ ทำาให้ภาคเอกชนสามารถเข้าลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำาลังการผลิตรวม 800 เมกกะวัตต์ 

มูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
งบประมาณดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัททั้งในส่วนของงานรับเหมาและการเข้าลงทุนในโรง
ไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 ส่วนด้านการบริหารงานภายในองค์กร บริษัทฯ ยังคงเน้น
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยคำานึงถึงสิทธิประโยชน์ที่
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดย
การสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ตระหนักในชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
บริษัทรวมถึงให้การดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทให้
ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีกระบวนการ
ประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ สอบทานและจัดการกับความเสี่ยง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนโดยเน้นความ
สมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว 
 ในนามของบริษัทเด็มโก้ จำากัด  (มหาชน)  คณะกรรมการ
ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมธุรกิจ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่สนับสนุนบริษัท ด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการขอให้ความ
มั่นใจว่า บริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย รวมถึงจะมุ่งสร้าง
องค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
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4 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
        ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม

หน่วยล้านบาท

          ฐานะการเงิน 2555 2556 2557

             สินทรัพย์รวม 4,460.49 5,879.08 6,240.72

             หนี้สินรวม 2,691.42 2,743.97 2,894.98

             ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 553.41 692.83 692.83

             ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,769.07 3,135.11 3,345.74

          ผลการดำเนินงาน 2555 2556 2557

              รายได้จากการขาย 953.18 219.72 466.16

              รายได้งานบริการ 4,986.41 5,267.72 4,389.47

              รายได้รวม 6,009.97 5,549.05 4,920.08

              ต้นทุนรวม 5,068.48 4,830.66 4,330.45

              กำไรขั้นต้น 871.11 656.78 525.18

              ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 328.00 401.41 301.60

              ต้นทุนทางการเงินและภาษี 193.32 131.19 107.44

              กำไรสุทธิ 407.69 354.37 361.33

         อัตราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557

             อัตราส่วนสภาพคล่อง(Current Ratio) (เท่า) 1.07 1.20 1.28

             อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(Quick Ratio) (เท่า) 0.99 1.10 1.16

             อัตรากำไรขั้นต้น(Gross Profit Margin) (%) 14.67 11.97 10.82

             อัตรากำไรสุทธิ(Net Profit Margin) (%) 6.78 6.39 7.34

             อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(Return on Asset ROA) (%) 9.14 6.03 5.79

             อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Return on Equity ROE) (%) 23.05 11.30 10.80

             มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น(Book Value per share BVPS) (บาท) 3.20 4.53 4.83

             กำไรสุทธิต่อหุ้น(Earning Per Share EPS) (บาท) 0.77 0.55 0.52
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 ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม

 หน่วย : ล้านบาทฐานะการเงิน

             สินทรัพย์รวม

   หนี้สินรวม

  2557

  2557

  2557

  2557

  2555

  2555   2555  2556

  2556   2556

  2556

         ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

          ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน  หน่วย : ล้านบาท ผลการดำาเนินงาน  หน่วย : ล้านบาท

   กำาไรขั้นต้น

   กำาไรสุทธิ

  2557

  2557

  2555

  2555

          รายได้จากการขาย                       รายได้งานบริการ

   รายได้รวม

  2557

  2556

  2555

  2557

  2556

  2555   2557

  2556

  2555

  2555

  2556

  2556
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6 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

     การประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้ง

แบบครบวงจรในงานระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้า

ยอ่ย งานระบบไฟฟา้และเครือ่งกล งานดา้นพลงังานทดแทน งานดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน งานกอ่สรา้งเสาโทรคมนาคม  

งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจำาหน่ายเสาโครงเหล็กสำาหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบ

เสาโทรคมนาคม และงานขายวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการ

พลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภคโดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วย

ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องและได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 

26 พฤษภาคม 2549 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 946.53 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนชำาระแล้ว 

692.83 ล้านบาท 

 บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำาไรอย่างยั่งยืน โดยได้กำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

 บริษัทมุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมา และผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นนำาของอาเชียน

พันธกิจ 

 บริษัทมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืน โดยการดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานงานที่เป็นเลิศ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ทันสมัยและครบวงจร มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า สังคม 

และชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่งานระบบไฟฟ้า

และเครื่องกลจนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และ

พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภคอื่น
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ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ

 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจำากัด เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน

เร่ิมต้นท่ี 6 ล้านบาท การก่อต้ังบริษัทเกิดข้ึนจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าท่ีมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งทาง

ด้านระบบจำาหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยและงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า 20 ปี ในปัจจุบันบริษัท

ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ระบบ

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้าน

พลังงานทดแทน เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้าง

เสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้งผลิตและจำาหน่ายเสาโครงเหล็กสำาหรับระบบสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง 

และอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบ

พลังงานของประเทศ   นอกจากนี้ในการพัฒนาล่าสุด บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วย

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่สำาคัญ มีดังต่อไปนี้

 ปี 2535 – 2548 พัฒนาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม. เอ. ไอ.บริษัทเริ่มเปิดดำาเนินการ

โรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดในปี 2537 โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) และในปีเดียวกันนั้น บริษัทชนะการประมูลงานงานออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบจำาหน่าย

ไฟฟ้า 22-33 เควี ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกของบริษัท  

ต่อมาในปี 2538 บริษัทเปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนขนาด 1.2 x 4.0 x 1.5 เมตร เพื่อใช้ชุบงานเสาโครง

เหล็กและอุปกรณ์จับยึดที่โรงงานผลิต พร้อมทั้งได้เริ่มขยายงานสู่ภาคเอกชนมากขึ้น โดยโครงการแรก ได้แก่งาน

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ 115/22 เควี ของบจก. ฮอนด้า คาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ. อยุธยา และสวนอุตสาหกรรม

โรจนะ จ. อยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับงานวางระบบและติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำาในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บจก. 

สยามลวดเหล็ก (บริษัทในเครือบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย) บจก. ยูเอ็มซี จ. ชลบุรี และ บจก. ไทยน้ำาทิพย์ เป็นต้น

 ในปี 2539 บริษัทเริ่มรับงานออกแบบและติดตั้งระบบทำาความเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วย

งานราชการ เช่น โรงงานหล่อดอกยางเครื่องบิน จ. สระบุรี อาคารสถานีศูนย์ฝึกอบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อ. 

บางปะกง จ. ชลบุรี และต่อมาในปี 2540 บริษัทเริ่มงานระบบเคเบิ้ลใต้ดินเป็นครั้งแรก ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี และงานสายส่ง 115 เควี เป็นครั้งแรกให้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น บจก. อมตะ เอ็กโก้ พาวเวอร์ เป็นต้น

 ต่อมาในปี 2544 บริษัทเริ่มรับงานการจัดหา ก่อสร้างฐานราก ติดตั้งเสาโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 

เช่น ชุด Antenna ชุดจาน Microwave ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กฟภ. กรมการปกครอง บมจ. โท

เทิล แอคเซสแอนด์คอมมูนิเคชั่น (DTAC) บจก. อัลคาเทล และบจก. โมโตโลร่า (ประเทศไทย) ในโครงการ TA 

Orange เป็นต้น และในปี 2546 บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำา โรงพยาบาลสวน

ปรุง จ. เชียงใหม่ เป็นต้น
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 ปี 2547 : บริษัทเริ่มงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว ด้วยวิธี Blowing Method ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งแบบใช้ลมอัด

ในการลากสายเคเบิ้ลใยแก้วขึ้นเป็นครั้งแรกให้แก่ โครงการวางท่อแก๊ส ไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานไทย - 

มาเลเซีย จำากัดซึ่งมี บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มผลิตเสาโฆษณา

โครงเหล็กให้แก่ บมจ. มาสเตอร์ แอด

 ปี 2548  :  โรงงานได้รับ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars 

สำาหรับระบบคุณภาพ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากโลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเฉพาะเคร่ืองจักรและอุปกรณ์) 

ชิ้นส่วนจับยึด/รองรับในงานไฟฟ้า เสาระบบ สายส่งไฟฟ้า โครงสร้างสำาหรับสถานีไฟฟ้า เสาโทรคมนาคม

โครงสร้างเหล็กสำาหรับป้ายโฆษณา โครงสร้างเหล็กสำาหรับอาคารทั่วไป อุปกรณ์โลหะในงานระบบจำาหน่ายไฟฟ้า

แรงตำ่าและแรงสูงบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจาก 142.0 ล้านบาท เป็น 160.0 ล้านบาท โดยการเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 100 บาท) เพื่อใช้สำาหรับขยายกำาลังการผลิตและใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน

 ปี 2549  พัฒนาการหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ – ปัจจุบัน

 ปี 2549 : บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 160.0 ล้านบาท เป็น 215.0 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจำานวน 50.0 ล้านหุ้น เพื่อ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และหุ้นจำานวน 5.0 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2549 ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม. เอ. ไอ. บริษัทได้ใช้เงินทุนที่ได้รับในการขยาย

กำาลังการผลิตโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี จาก 6,000 ตันต่อปี เป็น 12,000 ตันต่อปี โดยโรงงานได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำานวน 76.3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550

 ปี 2551 :  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทเจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำากัด (ปัจจุบันเปลี่ยน

ชื่อเป็นบริษัท เด็มโก้อินดัสตรี จำากัด) ซึ่งดำาเนินธุรกิจรับจ้างและติดตั้งภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดันและ

อุปกรณ์เครื่องกล ในสัดส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายตลาดไปสู่

งานผลิตภาชนะแรงดันสูง (high pressure vessel)  ที่ใช้ในโรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

กลยุทธดังกล่าวจะเสริมให้ส่วนงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทมีต้นทุนประมูลงานที่ลดลง เป็นการเสริม

ความแข็งแกร่งของธุรกิจ 

 ปี 2552 : บริษัทได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานลมกับกลุ่มบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ส์ โฮลดิ้ง จำากัด (WEH) จำานวน 12 โครงการ กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 

1,059.8 เมกกะวัตต์ กำาลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 930 เมกกะวัตต์ โดย WEH เป็นผู้ศึกษาพัฒนา คัดเลือก

กังหันและการจัดหาเงินลงทุน ส่วนบริษัททำาหน้าที่สำารวจ ออกแบบ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ

การจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  
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 ปี 2553  :  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริษัท

เพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท จาก 48 ข้อ เป็น 59 ข้อ เพื่อให้ครบถ้วนเพียงพอในการที่บริษัท

จะเป็นผู้ลงทุนในกิจการผลิต และจำาหน่ายไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจการค้าด้านอื่นๆ ซึ่งเป็น

แผนการดำาเนินงานเพื่อขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะ

กรรมการ ครั้งที่ 6/2553 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำานวน 40 ล้านหุ้น ในวงเงิน

ไม่เกิน 214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.19 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวิธีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กำาหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554  ณ วันครบกำาหนด

ระยะเวลา  บริษัทซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้น 32.48 ล้านหุ้น เป็นเงิน 165.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของทุนชำาระ

แล้ว

 ปี 2554 : บริษัทได้ย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) ไปจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด  

( อีโอลัส ) ซึ่ง อีโอลัส เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จำากัด ( เฟิร์ส ) และ บริษัท เคอาทู 

จำากัด ( เคอาทู ) โดยที่ เฟิร์ส และ เคอาทู เป็นบริษัทที่ดำาเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 

3 และ ห้วยบง 2 ขนาดกำาลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต์ เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ ตำาบลห้วยบง อำาเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา 

 ในด้านงานก่อสร้างบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ขนาดใหญ่เป็นงานแรกของประเทศไทย 

 ปี 2555  :  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติโอนกิจการ

ผลิตเสาโครงเหล็กและโครงสร้างโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกรณ์สำาหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2232(2)/2550 ให้แก่บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินประสิทธิภาพในการ

ดำาเนินงานในลักษณะหน่วยธุรกิจ

 ในด้านงานก่อสร้าง ผลจากการที่บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน ทำาให้รายได้

จากงานรับเหมาของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น จากระดับ 2,000 ล้านบาท มาสู่ระดับ 4,000 ล้านบาท

 

 ในปี 2556 : บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากเดิมที่ลงทุนตรงในบริษัทโครงการ (ถือ

หุ้นร้อยละ10  ในบริษัทซัสเทนเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจำากัด-โครงการพลังงานลมเขาค้อ 60 MW, ถือหุ้น

ร้อยละ 27 ในบริษัทอีโอลัส พาวเวอร์ จำากัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท เฟิร์สโคราช วินด์จำากัด และ บริษัท 

เค อาร์ 2 จำากัด - โครงการพลังงานลมห้วยบง กำาลังการผลิตรวม 207 MW) ไปสู่การลงทุนในบริษัท
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วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม 12 โครงการกำาลังการผลิตรวม 1,059.80 

MW วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากโครงการที่หลากหลาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อโอกาส

ในการรับงานก่อสร้างในอนาคต โดย  

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติ ที่สำาคัญ ดังนี้

 (1) อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด (“วินด์ เอนเนอร์ยี่”) โดยการเข้าซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนจำานวน 5,263,158 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอนเนอร์ยี่ ซึ่งภายหลังการ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำานวน 4,210,526 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 

ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอนเนอร์ยี่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)

 ในด้านการลงทุน โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ได้จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และ พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัทอีโอลัส 

พาวเวอร์ จำากัด ในงบการเงินรวมปี 2556 จำานวน 169.64 ล้านบาท

 ในปี 2557  :  บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งประเภท

ก่อสร้างบนพ้ืนดิน และก่อสร้างบนหลังคา วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเป็นกระแสเงินสดสม่ำาเสมอ 

ปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงปี 2557 บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จำากัด บริษัท แม่โขงกรีน 

พาวเวอร์ จำากัด บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำาหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ (solar farm) ขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัด

อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยบริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.75 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้แต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต และจำาหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม 

2557 เป็นต้นมา

สำาหรับพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงเงินทุน สามารถค้นหาข้อมูลในรายงานแบบ 56 - 1 ประจำาปี 2557   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  ธุรกิจการให้บริการ

 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร 

(Turnkey Basis) โดยธุรกิจการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

 • งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรม

ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็นประเภทงานได้ดังต่อไปนี้

  • งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบ

ส่งกำาลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่งไฟฟ้า

จะรับระดับแรงดันตั้งแต่ 69 เควี  115 เควี  230 เควี และ 500 เควี โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ใน
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ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producer : 

IPP) และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย (Small Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น

  • งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation) ทำาหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจาก

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำาหน่ายไฟฟ้าเพื่อ

จำาหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ

  • งานก่อสร้างระบบจำาหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดิน เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสาย

ไฟฟ้า ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบไฟฟ้าแรงต่ำาจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่างๆ 

ทั่วประเทศ

  สำาหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22  

เควี และ 115 เควี โดยลูกค้าหลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แล้ว ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชน

ประเภท IPP, SPP และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อีกด้วย

 • งานด้านพลังงานทดแทน บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแส

ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำามัน ถ่านหิน  หรือก๊าซธรรมชาติ )  เช่น  

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม แสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำาเสีย

จากโรงงาน กลุ่มลูกค้าได้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยบริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว 207 MW และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 294 MW

 • งานด้านอาณัติสัญญาณ  บริษัทให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารสัญญาณ

ระบุตำาแหน่งการเดินรถของรถไฟ โดยวางอุปกรณ์ตรวจจับ และเชื่อมต่ออุปกรณ์จับสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์หลัก

เพื่อแสดงสถานะส่งกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนย์กลางควบคุมการเดินรถ รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์

ออฟติคให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) และบริษัท ที โอ ที จำากัด (มหาชน)

 • งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E) บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหาก่อสร้างติดตั้ง รวม

ทั้งการบำารุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ 

ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ำาและน้ำาร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดัน (High Pressure Piping) โดย

บริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

 • งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร  บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและบริการ

ติดตั้งเสาโครงเหล็กสำาหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และผู้ที่ชนะการประมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • งานด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้บริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัด

พลังงานให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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2.  ธุรกิจงานขาย

 • งานผลติและจำาหนา่ยเสาโครงเหลก็ บรษิทัผลติและจำาหนา่ยเสาโครงเหลก็เพือ่ใชใ้นงานวศิวกรรม

ไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำาหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วน

ประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำาหรับ

ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำาลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันต่อปี โดยบริษัท

ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 119.90 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทใช้สิทธิ

ประโยชน์แลัว 84.28 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 36.62 ล้านบาท มีกำาหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิวันที่ 

31 มกราคม 2559

 • การจำาหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม บริษัทจำาหน่ายอุปกรณ์ประกอบสำาหรับ

ติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยจัดเป็นชุดสำาเร็จสำาหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support 

tower ผู้ซื้อสามารถนำาชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้งได้ทันที ทำาให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหา

จากผู้จำาหน่ายอุปกรณ์หลาย ๆ ราย

 • การจำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทจำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำาหรับระบบจำาหน่าย ระบบสายส่ง และ

สถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา รวมถึงจำาหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัว

เสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ 

 • การจำาหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง  นอกจากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภทปูน  

คอนกรีตสำาเร็จรูป เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปภัณฑ์ และสีประเภทต่างๆ แล้ว บริษัทยังจำาหน่ายวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างโยธาทุกประเภท ทั้งนั้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาและร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป

 • การจำาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่างๆ

3.  ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

 โครงการพลังงานลม บริษัทได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด 

( อีโอลัส ) ซึ่ง อีโอลัส เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จำากัด ( เฟิร์ส ) และ บริษัท เคอาทู 

จำากัด ( เคอาทู ) โดยที่ เฟิร์ส และ เคอาทู เป็นบริษัทที่ดำาเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 

และ ห้วยบง 2 ขนาดกำาลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต์ เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ ตำาบลห้วยบง อำาเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ปัจจุบันโครงการทั้งสองได้จำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้ว ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2555 และ

กุมภาพันธ์ 2556 

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้บริษัท 

เข้าลงทุนใน บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานลม 

ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 12 โครงการ กำาลังการผลิตติดตั้ง 1,059.8   

เมกกะวัตต์ กำาลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 930 เมกกะวัตต์ โดย

 โครงการกลุ่มที่ 1 : จำานวน 2 โครงการ ( ได้แก่โครงการห้วยบง 3 และห้วยบง 2 ซึ่งบริษัทลงทุนถือหุ้น

ร้อยละ 25 ผ่านบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด ) กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 207 เมกกะวัตต์ กำาลังการผลิตตามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า 180 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการได้จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้วตั้งแต่ปี 2555 และ 2556
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 โครงการกลุ่มที่ 2 : จำานวน 2 โครงการ กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 127.8 เมกกะวัตต์ กำาลังการผลิตตาม

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 120 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก ่

กฟผ. ในปี 2559

 โครงการกลุ่มที่ 3 : จำานวน 4 โครงการ กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 400  เมกกะวัตต์ กำาลังการผลิตตามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า 360 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันทั้ง 4 โครงการได้รับอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.แล้ว อยู่ระหว่างการ

ระดมทุนเพื่อก่อสร้าง  คาดว่าจะทะยอยจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ได้ในระหว่างปี  2560 - 2561

 โครงการกลุ่มที่ 4 : จำานวน 4 โครงการ กำาลังการผลิตติดตั้งรวม 325  เมกกะวัตต์ กำาลังการผลิตตามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า 270 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันทั้ง 4 โครงการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. 

 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ในปี 2556-2557  บริษัท ได้ลงทุนในบริษัท บริษัท อุดรธานีโซล่า 

พาวเวอร์ จำากัด  บริษัท แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จำากัด  บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ประกอบธุรกิจผลิต 

และจำาหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) ขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต ์

มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย บริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.75 ในแต่ละ

บริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต 

และจำาหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม 2557  เป็นต้นมา

 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นการดำาเนินการต่อเนื่องของบริษัทควบคุมร่วมกัน 5 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด บริษัท 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด  และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคา(solar rooftop) จำาหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทแต่ละแห่งมี

กำาลังการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกกะวัตต์ 0.145 เมกกะวัตต์ 0.269 เมกกะ วัตต์ 0.269 เมกกะวัตต์ และ 0.269 เมกกะวัตต์ 

ตามลำาดับ ทั้งนี้คาดว่าโครงการทั้งหมดจะเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 เป็นต้นไป

 โครงการสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน (DDL) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 วันที่ 

3 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน้ำาประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.

ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัท จดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท เด็มโก้ เดอร์ลาว จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ 

90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10 ทั้งนี้คาดว่าการพัฒนาโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2558 โดย

บริษัทจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการก่อสร้างและเริ่มผลิตและจำาหน่ายน้ำาประปาใน ไตรมาส 4 ปี 2558
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 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริหารได้มีมติ

อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน ร้อยละ 26 ในบริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ จำากัด วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับบริษัท ซีไอเอ็น 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 75 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัท 

ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ชำาระแล้ว ร้อยละ 100 โดยบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ

พัฒนา 2 โครงการกำาลังการผลิตโครงการละ 8 เมกกะวัตต์

 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ (1) บริษัท เด็มโก้อินดัสตรี จำากัด (2) บริษัท 

เด็มโก้พาวเวอร์ จำากัด (3) บริษัทเด็มโก้ เดอร์ลาว จำากัด และมีบริษัทร่วม 5 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ 

จำากัด ( อีโอลัส ) (2) บริษัท อุดรธานีโซล่าพาวเวอร์ จำากัด (3) บริษัทแม่โขงกรีนพาวเวอร์ จำากัด  (4) บริษัท อินโด

ไชน่ากรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (5) บริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ จำากัด และบริษัทควบคุมร่วมกัน 5 บริษัท ได้แก่ (1) 

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด (2) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด (3) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด  (4) บริษัท 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด  และ (5) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด  โดยบริษัทได้เข้าลงทุน ดังนี้

 บริษัท เด็มโก้อินดัสตรี่ จำากัด ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2550 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จำากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เด็ม

โก้อินดัสตรี จำากัด) ซึ่งดำาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดัน

และอุปกรณ์เครื่องกล ในสัดส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว โดยเข้าลงทุนในวันที่ 15 มกราคม 

2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ได้มีมติให้บริษัทลงทุนเพิ่ม

ในบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำากัด เป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ซึ่งการลงทุนทั้ง 2 ครั้ง

เป็นจำานวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 64 ล้านบาท  ต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2556 ให้ลงทุนเพิ่มใน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยปัจจุบัน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ 

จำากัด มีทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาททุนชำาระแล้ว 190 ล้านบาท บริษัท ดำาเนินธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา และ

ด้านระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ 

 บริษัทย่อยแห่งที่ 2 ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จำากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 100 โดยบริษัทได้โอนกิจการผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสา

โทรคมนาคมไปยังบริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จำากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 

ตุลาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้เรียกทุนชำาระแล้วครบทั้ง 130 ล้านบาท

 

 บริษัทย่อยแห่งที่ 3 ได้แก่บริษัท เด็มโก้ เดอร์ลาว จำากัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 

วันที่  3  เมษายน 2557  ได ้อนุมัติ ให ้บริษัทเข ้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตนำ้ าประปาในแขวง 

หลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีสถานการณ์

การเมืองที่ม่ันคง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 19 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัท 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เด็มโก้ เดอร์ลาว จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย บมจ.เด็มโก้

ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10  
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ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียด ดังนี้

 บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด ( อีโอลัส ) เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2554 ได้มีมติให้บริษัทลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด ( อีโอลัส ) ซึ่ง อีโอลัส เป็น

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จำากัด ( เฟิร์ส ) และ บริษัท เคอาทู จำากัด ( เคอาทู )  โดยท่ี เฟิร์ส 

และ เคอาทู เป็นบริษัทที่ดำาเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดกำาลังการ

ผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต์ เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการ

ละ 90 เมกกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ตำาบลห้วยบง อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มี Siemens Wind 

Power A/S (Siemens) เป็นผู้จัดหาและติดตั้งกังหันลม โครงการละ 45 กังหัน  เด็มโก้ เป็นผู้ก่อสร้างงานระบบ

ไฟฟ้า และงานโยธา เพื่อเชื่อมต่อการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่ีสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   การ

เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่สมำ่าเสมอใน

ระยะยาว  ได้ขยายธุรกิจงานก่อสร้างไปสู่ตลาดงานพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตสูง  ทำาให้บริษัทมี

ประสบการณ์และผลงานในการขยายการรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต  

ทั้งน้ีการลงทุนทำาให้ อีโอลัสมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ท่ี เด็มโก้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 27 ส่วนผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อย

ละ 73 ที่เหลือเป็นนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็มโก้ โดยมีกรรมการของเด็มโก้ 1 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัท

ดังกล่าว

 ในปี 2555 -2557  อีโอลัส ได้ทยอยเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจนปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 

25.0 โดยโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 และห้วยบง 2 ได้เริ่มผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามลำาดับ

 บริษัทร่วม บริษัทที่ 2-4 ได้แก่ บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จำากัด บริษัท แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จำากัด 

บริษัท อินโดไซน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำาหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (so-

lar farm) ขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี และ

จงัหวัดหนองคาย บรษิทั เขา้ลงทนุถือหุน้รอ้ยละ 45.75 ในแตล่ะบรษิทัตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2556  

เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2556  โดยแต่ละบริษัทเริ่มผลิต และจำาหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม 2557 

เป็นต้นมา

 บริษัทร่วม บริษัทที่ 5 ได้แก่บริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ จำากัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการ

บริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน ร้อยละ 26 ในบริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ จำากัด วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับ

บริษัท ซีไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 75 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2557 บริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ชำาระแล้ว ร้อยละ 100

 สำาหรับบริษัทควบคุมร่วมกัน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 

จำากัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด 

บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) จำาหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทแต่ละแห่งมีกำาลังการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกกะวัตต์ 0.145 เมกกะวัตต์ 0.269 เมกกะวัตต์ 

0.269 เมกกะวัตต์ และ 0.269 เมกกะวัตต์ตามลำาดับ ภายหลังการลงทุนโครงสร้างของกลุ่มบริษัทแสดงได้ ดังนี้ 



รายงานประจำาปี   2557

16 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุ               

A: ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเสาโครงเหล็ก

B: ธุรกิจการให้บริการ

C: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

D: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเหนือพื้นดิน

E: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา

F: ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ

G: ธุรกิจสัมปทาน

โครงสร้างกลุ่ม บริษัทเด็มโก้จำากัด (มหาชน)
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กลุ่ม บริษัทย่อย

กลุ่ม บริษัทร่วม
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18 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

กลุ่ม บริษัทควบคุมร่วมกัน
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 ในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีจุดเด่นที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

จุดเด่นในการดำาเนินธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่ง คือ

 • ทีมงานที่มีประสบการณ์และได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐ 

  บริษัทมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า 20 ปี และ

ด้วยประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ ทำาให้บริษัทได้รับความเชื่อถือถึง

ความสามารถในการทำางานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย  และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมาย

ให้ทำางานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง

 • ขอบเขตการให้บริการครบวงจรด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า

  บรษิทัใหบ้รกิารงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ท้ังระบบไฟฟ้าแรงดนัสงู แรงดนัปานกลาง 

และ แรงดันต่ำา ครอบคลุมงานก่อสร้างครบวงจร ทั้งการก่อสร้างสายส่งแรงสูง สายระบบจำาหน่าย ระบบไฟฟ้า

ใต้ดิน สถานีไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน งานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน งาน

ระบบสื่อสารใยแก้วนำาแสง และอื่นๆ 

 • การดำาเนินธุรกิจที่หลากหลาย

  บริษัทดำาเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟ้า

และเครื่องกล งานด้านเสาโทรคมนาคม งานด้านการติดตั้งระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณและธุรกิจงานผลิต

และจำาหนา่ยเสาโครงเหลก็พรอ้มอปุกรณ ์งานจำาหนา่ยอปุกรณยึ์ดจบั วสัดกุอ่สร้าง รวมท้ังอปุกรณไ์ฟฟ้าทุกประเภท 

อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำาเนินธุรกิจที่หลาก

หลาย ทำาให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง   

 • การเป็นผู้พัฒนาร่วมในโครงการพลังงานทดแทน (Co-developer)

  บริษัท ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ท้ังประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม มาตั้งแต่ปี 2552 ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับงานโดย

ไม่ต้องแข่งขัน ปัจจุบันนอกจากการเป็นผู้ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและงานโยธา ในโครงการโรงไฟฟ้า

ทั้ง 2 ประเภท แล้ว บริษัทยังเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง คิดเป็นกำาลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 

37 เมกกะวัตต์และยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังโครงการท่ีก่อสร้างบนพ้ืนดิน3 โครงการ และก่อสร้างบน

หลังคาอีก 6 แห่ง ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ก่อสร้าง ทำาให้ให้บริษัทเป็นผู้ชำานาญงานในธุรกิจโครงการ

พลังงานทดแทนรายแรกๆของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ส่วนประสบการณ์ในฐานะผู้

ลงทุนและผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ทำาให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลท่ีสมำ่าเสมอใน

ระยะยาว   
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 • ต้นทุนที่แข่งขันได้

  บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก

  - บริษัทเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน จึงมีความ

สัมพันธ์กับลูกค้าและมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำาหน่ายสินค้า 

(Supplier) เนื่องจาก บริษัทสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก และต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้จัดจำาหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จึงเสนอ

ราคาที่สามารถแข่งขันได้ให้แก่บริษัท เพื่อใช้ในการเข้าประมูลงานต่างๆ 

  - บรษิทัดำาเนนิธรุกจิวศิวกรรมไฟฟา้ครบวงจร สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถอำานวยความสะดวก

ในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอย่างครบถ้วน

 • เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่หลากหลาย

  จากการประสบการณ์อันยาวนานและผลงานอันเป็นที่ยอมรับของบริษัท ได้ส่งผลให้บริษัทเป็น

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถ

รับงานจากหน่วยงานราชการได้หลากหลายในอนาคต
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 จากตารางข้างต้น จะพบว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้หลักๆ ของบริษัทมาจากงานวิศวกรรม

ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างระบบจำาหน่าย และงานก่อสร้างสายส่ง อย่างไร

ก็ตาม ด้วยประสบการณ์การทำางานของทีมงานวิศวกรของบริษัทที่มีมานานกว่า 20 ปี ทำาให้บริษัทสามารถพัฒนา

และกระจายลักษณะงานไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่ยังคงใช้พื้นฐานความชำานาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้แก่งาน

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานโทรคมนาคม งานอาณัติสัญญาณ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นต้น

 สำาหรับโครงสร้างรายได้ ปี 2556 บริษัทมีรายได้หลักจากงานด้านพลังงานทดแทน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 66.01 ของรายได้รวม หรือร้อยละ 67.52 ของรายได้งานบริการ เติบโตต่อเนื่องระหว่างปี 2555 – 2556  แต่

ลดลงในปี 2557 เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ภาครัฐเปลี่ยนวิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบ Adder เป็น Feed in tariff ส่วน

รายได้งานขายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการจำาหน่ายเสาโครงเหล็ก 

 นอกจากโครงสร้างรายไดจ้ากธรุกจิการใหบ้ริการและธรุกจิงานขายข้างตน้ บริษทัยังมรีายไดแ้ละผลตอบแทน

จากการลงทุนในโครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี้

     โครงสร้างรายได้ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : บริษัท
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทมีงานที่ยังอยู่ระหว่างดำาเนินการทั้งสิ้น 89 โครงการ มูลค่า 3,065.42 ล้านบาท 

40.30

166.72

2556

และ มีงานรอลงนามในสัญญา 4 โครงการ มูลค่า 1,994 ล้านบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558

เศรษฐกิจไทยปี 2557

                สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะ

ขยายตัวร้อยละ 1.0 ซึ่งชะลอตัวลงจากปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 และเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยาย

ตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 การค้าต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก

การลดลงของทั้งมูลค่าการนำาเข้าและมูลค่าการส่งออก ซึ่งเป็นไปตามการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ 

และการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลกโดยการส่งออกตลอดทั้ง 10เดือน มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,486.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำาหรับการลงทุนที่ได้

รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าในเดือนมกราคม 

– ตุลาคมของปี 2557 การลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจำานวนทั้งสิ้น 1,326 โครงการ ซึ่ง

ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำานวนโครงการ 1,794 โครงการ เมื่อพิจารณามูลค่าเงินลงทุนในกิจการ

ต่างๆ มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 526,500 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นจากครึ่งปีแรก เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศมีมากขึ้น ซึ่ง 

BOI ได้ตั้งเป้าหมายยอดการขอส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งปี 2557 มีมูลค่า700,000 ล้านบาท โดยโครงการลงทุน

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีประกอบด้วยโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศ 100% จำานวน 470 โครงการ คิดเป็น

เงินลงทุน 179,600 ล้านบาท เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและต่างประเทศ 300 โครงการ เป็นเงินลงทุน 

176,200 ล้านบาท และโครงการที่ลงทุนจากไทย100% จำานวน 556 โครงการ เป็นเงินลงทุน 170,600 ล้านบาทเมื่อ

พิจารณาตามหมวดของการเข้ามาลงทุนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 พบว่าประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติ

การส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน 191,400 ล้าน

บาท รองลงมาคือ หมวดบริการและสาธารณูปโภคมีเงินลงทุน 146,500 ล้านบาท และหมวดอิเล็กทรอนิกส์และ

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเงินลงทุน 74,500 ล้านบาทสำาหรับแหล่งทุนในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2557พบว่านักลงทุน

จากประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 304 โครงการ คิดเป็นมูลค่า

การลงทุน 109,481 ล้านบาท รองลงมาคือ ประเทศจีนได้รับการอนุมัติลงทุนจำานวน 28โครงการ มีเงินลงทุน 

21,875 ล้านบาท ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำานวน 21 โครงการที่ได้รับอนุมัติซึ่งมีเงินลงทุน 16,151 ล้านบาท และ

ประเทศเกาหลีใต้มีจำานวนโครงการได้รับอนุมัติ 32 โครงการโดยคิดเป็นเงินลงทุน 14,126 ล้านบาท

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2558

 ภาพรวมอุตสาหกรรมไทย ปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวท่ีดีขึ้น จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

และ ปริมาณการค้าโลกในปี 2558 การฟื้นตัวของการลงทุน การปรับฐานสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 

2557 และการลดลงของราคานำ้ามันในตลาดโลก ซึ่งทำาให้คาดการณ์ในปี 2558 GDP อุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 

2-3 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3-4

 นอกจากนี้ สำานักงานเศรษฐกิจการคลังยังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่

ร้อยละ 4.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 – 4.6) โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่

ยังเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นเช่นกัน
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ตามจำานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศคลี่คลายลง นอกจาก

นี้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่ฟื้นตัวขึ้นและนโยบาย

ภาครัฐที่มีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ในด้านเสถียรภาพ

ภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ท่ีร้อยละ 2.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 1.7 – 2.7) 

ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าตามราคานำ้ามันดิบในตลาดโลกท่ีมีทิศทางทรงตัว 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

         จากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย จากแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เป็นแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา

กำาลังการผลิตในช่วงปี 2555 – 2573 โดยมีการปรับปรุง การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประมาณ

การทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล เช่นส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถ

สร้างรายได้ให้ประเทศ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงาน

ของภูมิภาค รวมถึงเพิ่มนโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวซึ่งถือเป็นแผนแม่บท

ในการพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าในระยะเวลา 20 ปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้ใช้แผนดัง

กล่าวเป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งสาระสำาคัญของแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยสรุป ดังนี้

 a.คา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ ปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนั โดยจะใชค้า่พยากรณเ์ศรษฐกจิ

ไทยระยะยาวกรณีฐานมาจัดทำาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพ่ือจัดทำาแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งท่ี 3 โดยค่า

พยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสิ้นปี 2573 จะลดลงจากค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จัด

ทำาแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 จำานวน 634 เมกกะวัตต์ และในปี 2573 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลัง

ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 52,256 เมกกะวัตต์
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ตารางค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด และพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

ที่มา : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
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 b.ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

 • กำาลังผลิตไฟฟ้าสำารองของประเทศไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 15

 • การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ

  • การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  ภายในปี 2573 ประเทศไทยจะมีการจัดหาไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 5 เป็น ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 10  ดังนั้น  กำาลังผลิตไฟฟ้าพ่ึงได้จาก

พลังงานหมุนเวียนปี 2555 – 2573 ในแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งท่ี 3 จะเพิ่มขึ้นเป็น 13,927 เมกกะวัตต์  โดยจะ

พิจารณาจากปริมาณกำาลังการผลิตไฟฟ้า ของ VSPP และ SPP ประเภท Firm ท่ียื่นเสนอขายจริงและมีความพร้อม  

และปรมิาณกำาลงัผลิตไฟฟ้าตามโครงการพลังงานหมนุเวยีนของ กฟผ. โดยปรมิาณกำาลงัผลติทัง้หมดข้างต้นได้มีการ

พิจารณาศักยภาพเชี้อเพลิงและการพัฒนาเทคโนโลยี่ในอนาคตด้วยแล้วจากนั้นนำาไปคำานวณกับสัดส่วนกำาลังผลิต

ไฟฟ้าพ่ึงได้ของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท

  • การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน บรรจุโครงการที่มีความชัดเจนในอนาคตที่มีการ

ลงนาม Tariff MOU แล้ว เช่น โครงการหงสาลิกไนต์  โครงการมายกก โครงการนำ้างึม 3 และในอนาคตกำาหนด

ให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (2 ประเทศ) ในสัดส่วนลดลงจากไม่เกินร้อยละ 25 ของกำาลังการผลิต

ทั้งหมดเป็นร้อยละ 15  ของกำาลังการผลิตทั้งหมด

  • การจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  พิจารณากำาหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานนิวเคลียร์ในสัดส่วนลดลงคงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 จาก ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำาลังผลิตทั้งหมดในระบบ 

  • การจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน พิจารณาให้มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เท่าที่จำาเป็นหลังจากมีการพิจารณาทางเลือกเชื้อเพลิงอื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ทั้งนี้ กำาหนดให้เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ในอนาคตเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี่ถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) เพื่อช่วยลดภาวะที่เกิดจากการ

เผาไหม้ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  • การพัฒนาพลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

  • ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้บรรจุอยู่ในแผนจัดหาไฟฟ้าและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปี

  • ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Cogeneration  ให้สอดคล้องกับ

การดำาเนินการรับซื้อไฟฟ้าที่มีความชัดเจนแล้ว  และสอดคล้องกับมติ กพช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ซึ่งกำาหนด

ให้ปี 2558 – 2564 มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration ประเภท Firm ประมาณ 2,000 เมกกะวัตต์ และ

ในปี 2565 - 2573 ให้มีปริมาณ SPP ระบบ Cogeneration เพิ่มขึ้นปีละ 360 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้า Cogen-

eration ขนาดเล็กที่ไม่ใช่ประเภท Firm จะรับซื้อโดยไม่กำาหนดระยะเวลาและปริมาณ

  • ปรับลดปริมาณการปล่อย CO2 จากภาคการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม แผน PDP 2010 

ได้กำาหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อย CO2 ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าในปี 2563 ให้อยู่ในระดับ 0.387 kg CO2 / 

kWh  และหลังจากนั้นจะควบคุมอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้สูงขึ้น  ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อย CO2  ต่อ

หน่วยพลังงานไฟฟ้าในปี 2552 เท่ากับ 0.546 kg CO2 / kWh  
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สรุปรายละเอียด  แผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (2555-2573)

 • กำาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วง ปี 2555 - 2573 เพิ่มขึ้นจากกำาลังการผลิตติดตั้ง ณ เดือน

ธันวาคม 2554 จำานวน 55,065 เมกกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการดำาเนินการตามแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 3 นั้น คณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ให้ปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกระหว่างปี 2555- 2664 โดยเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทุกประเภท 

จากเดิม 9,201 เมกกะวตัต ์เปน็ 13,927 เมกกะวตัต ์ตามวตัถปุระสงคท์ีจ่ะลดการพึง่พาพลงังานจากตา่งประเทศ 

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนในประเทศ สามารถสรุปกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาที่ปรับใหม่ ดังนี้

                ที่มา : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

 • กำาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในปี 2555 - 2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า  ดังนี้

          ที่มา : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

        (หน่วย : เมกะวัตต์)

        (หน่วย : เมกะวัตต์)
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• กำาลังผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในปี 2555 -2564

 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

          ที่มา : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

 จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งในส่วนของ

ระบบไฟฟ้า ได้วางแผนการจัดหาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเช้ือเพลิง เพ่ือลดความเส่ียงด้านการจัดหา ความ

ผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และพลังงาน

ทางเลอืก โดยเฉพาะการพฒันาเชือ้เพลิงชวีภาพและชวีมวล ส่งเสรมิพลงังานหมนุเวยีนทกุรปูแบบ ทัง้ลม แสงอาทติย์ 

พลังนำ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยกำาหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานท่ีสะอาด เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 การที่รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการจัดการด้านพลังงาน และส่งเสริมให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็น

วาระแห่งชาติโดยเพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าตามแผน PDP จาก 9,201 เมกกะวัตต์ เป็น 13,927 เมกกะวัตต์ นั้น

จะเป็นที่มาของการเพิ่มการลงทุนในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงการลงทุน

ด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ทำาให้ให้มีการเพิ่มขนาดของตลาด งานระบบสายส่ง 

115-500 เควี สถานีไฟฟ้าย่อย รวมถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนระดับ 

SPP และ VSPP ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตของรายได้และกำาไรในระยะยาว
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บทสรุปของฝ่ายจัดการ

 ปี 2557 เป็นปีผู้ประกอบการต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวตามความผันผวนของเศรษฐกิจและ

การเมือง  ปัจจัยที่ไม่แน่นอนต่างๆ ส่งผลให้งานก่อสร้างและการลงทุนชะลอตัว โดยเฉพาะการประมูลงานภาค

รัฐที่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังต้องรอความชัดเจนในด้านวิธีการร่วมลงทุน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบริหารงานก่อสร้างทั้งงานภาครัฐและเอกชน โดยผล

ประกอบการปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,920.08 ล้านบาทลดลงร้อยละ 11.35 จากรายได้รวมในปี 2556 จำานวน 

5,549.92 ล้านบาท  มีกำาไรสุทธิรวมจำานวน 361.33  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96  เมื่อเปรียบเทียบกับกำาไรสุทธิ

รวมในปี 2556 จำานวน 354.37 ล้านบาท ทั้งนี้ การลดลงของรายได้มาจากการลดลงของรายได้งานบริการอันเนื่อง

มาจากผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยรายได้งานบริการในปี 2556 จำานวน 5,267.72 ล้านบาท 

ได้ลดลงเหลือเป็นจำานวน 4,389.47 ล้านบาทในปี 2557 ส่วนรายได้จากงานขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.16 จากจำานวน 

219.72 ล้านบาท เป็น 466.16 ล้านบาท  อันเนื่องมาจากการขยายการติดตั้งเสาสัญญาณระบบ 3 จี ของกลุ่มผู้

ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ในด้านกำาไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกำาไรจากโครงการพลังงานลมห้วยบง 

2 และ 3 ซึ่งได้จำาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2555 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยในปี 2557 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งกำาไรจากโครงการทั้งสองจำานวน 179.16 

ล้านบาท

 สำาหรับปี 2558 คาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการเติบโตอย่างมีนัยยสำาคัญ เนื่องจาก เร่ิมปรากฏ

ความชัดเจนในนโยบายและวิธีการลงทุนด้านพลังงานทดแทน  รวมถึงงานภาครัฐท่ีชะลอตัวในปีท่ีผ่านมาได้เริ่ม

เร่งตัวในการเปิดประมูล ส่งผลให้บริษัทมีงานท่ีรอลงนามในสัญญามูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท เพ่ิมจากงาน

ที่ลงนามในสัญญาแล้วจำานวน 3,065.42 ล้านบาท นอกจากนี้ นโยบายที่ภาครัฐได้ผลักดันให้ภาคเอกชนมีการลงทุน

ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวนมากกว่า 1,400 เมกกะวัตต์ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนในโรง

ไฟฟ้าขยะจำานวน 400 เมกกะวัตต์ การขยายตัวของงานพลังงานทดแทนเหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางท่ีจะเพ่ิมโอกาส

ในการประมูลงานก่อสร้างให้กับบริษัทคิดเป็นงบประมาณการลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท   ส่วนธุรกิจ

ด้านผลิตและจำาหน่ายเสาโทรคมนาคม ในปี 2558 บริษัทคาดว่า ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ท้ัง AIS, True และ 

Dtac ล้วนแล้วแต่ยังต้องลงทุนขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ 3G - 2.1 GHz อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนการใช้โทรศัพท์มือถือจากระบบ 2G มาสู่ระบบ 3G  แล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของสัญญาณ

และเพิ่มขอบเขตการให้บริการเป็นระบบ 4 G ทั้งนี้เพ่ือเป็นการจูงใจให้เกิดการย้ายเครือข่าย ซ่ึงความต้องการของ

ตลาดดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการผลิตและขายเสาโครงเหล็กในปี 2558 ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

สำาหรับธุรกิจด้านการลงทุนในปี 2558 นอกเหนือจากการท่ีบริษัทจะเริ่มมีรายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทควบคุมร่วมกันซึ่ง ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว  บริษัทคาดว่า จะ

สามารถเริ่มงานก่อสร้างโครงการสัมปทานนำ้าประปาใน สปป.ลาวและงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซ่ึงจะแล้วเสร็จ

และสามารถให้ผลตอบแทนแก่บริษัทได้ในปีถัดไป
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       การบริหารความเสี่ยงองค์กร

 บริษัท ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management : CRM ) โดยได้

พัฒนา แนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่า

เพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้อยา่งยัง่ยนืเปน็ไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธอ์งคก์รและการปรบัโครงสรา้ง

องค์กรใหม่ โดย บริษัทได้กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุก

ระดับชั้น มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบร่วมกัน มีกระบวนการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ และสอบทาน ความ

เสี่ยงสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจกับการเติบโตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการ แผนรองรับและมาตรการ

ป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงกิจกรรมสำาคัญของทุกสาย

งาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการพิจารณาและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสำาคัญของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ อย่างเป็นระบบ และมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบ

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) ซึ่งมีผู้บริหารระดับ

สูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (CRM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีนโยบายที่มุ่งเน้นการช่วยกำากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการ

บริหารความเสี่ยงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการกำาหนดกลยุทธ์ขององค์กรจนเกิด

เป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 12 ความเสี่ยง ดังนี้

 ก. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 1. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 การปรับเปล่ียนนโยบายของภาครัฐ  การออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ

การลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายกิจการท่ีบริษัทกำาหนดเป็นกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  บริษัทได้

ให้ความสำาคัญกับมาตรการในการติดตามและวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะมีผลกระทบต่อการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนข้อกำาหนดต่างๆ  นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่

จะให้ความร่วมมือ รวมถึงกำาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังให้สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ

ข้อกำาหนดและมาตรฐานต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ กระบวนการดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติครอบคลุม การ

ลงทุนและ/ หรือการขยายกิจการ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

 2. บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ยาว

 บริษัทรับทราบถึงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบทำาให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ซึ่ง

ได้แก่ ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ  รวมถึงความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ติดตาม วิเคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

กฎหมาย และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีจะมีต่อการดำาเนินกลยุทธ์

ของบริษัท    ซ่ึงนอกจากการกำาหนดกระบวนการทบทวนความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอท้ังในคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับจัดการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการบริษัท แล้วบริษัทยังจัดทำา

โครงการ Thinking Together สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง Leadership Brainstorming Workshop ในผู้บริหาร

ระดับสูง เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร
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 3. การลงทุนหรือการขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์

 การลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่ หรือ ในตลาดที่เปิดขึ้นใหม่ เช่นตลาดต่างประเทศ เป็น

กลยุทธ์ในการสร้างความเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กร 

บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการกำาหนดมาตรการรองรับหรือ

ป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนการลงทุน โดย

กระบวนการพิจารณา กลั่นกรอง ได้ดำาเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสบการณ์ ให้

ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างการเจริญเติบโตและ

มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

 

 ข. ความเสี่ยงด้านการตลาด

 4. ความผันผวนของเศรษฐกิจ

 ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทั่วไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภค

ของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและประเทศทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของ

ภาครัฐและภาคเอกชน และอาจส่งผลต่อเนื่องถึง ธุรกิจออกแบบ จัดหา และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และ

งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

 ที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เครื่องมือในการบริหาร วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทด้านความสามารถในการ

แข่งขัน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของบริษัทด้วยความระมัดระวัง ก่อนกำาหนดกลยุทธ์

ที่เหมาะสม เช่น การขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และพลังแสงอาทิตย์ เป็นการ

เพิ่มช่องทางการตลาดและการได้มาซึ่งกระแสเงินสดที่สมำ่าเสมอ บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินความผันผวนทาง

เศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. ความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน

 ความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าซึ่ง

เป็นต้นทุนของบริษัท และส่งผลกระทบโดยอ้อมกับการลงทุนของภาคเอกชนที่จะมีการขยายธุรกิจซึ่งเป็นที่มา

ของรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัท

 อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคาและความต้องการพลังงาน เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมและ

ยากที่จะหลีกเลี่ยงจากผลกระทบ  บริษัทให้ความสำาคัญกับปัจจัยดังกล่าว ด้วยการกำาหนดมาตรการรองรับผล 

กระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่นการควบคุมต้นทุนงานด้วยการสั่งซื้อสินค้าและกำาหนดส่งสินค้าจากผู้ขายให้สอดคล้อง

กับสัญญาบริษัทรับจากผู้ว่าจ้างรณรงค์การประหยัดพลังงานจากการใช้งานในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  สำาหรับ

ผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการลดการลงทุนของภาคเอกชน บริษัทได้เพิ่มช่องทางของรายได้ที่หลาก

หลายทั้งจากงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงการลงทุนในโรง

ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าว

 6. การขยายธุรกิจด้วยการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า และ/หรือร่วมลงทุน

 ในกรณีที่บริษัทได้เข้าร่วมในกิจการค้าร่วมกับผู้ร่วมลงทุนภายนอกเมื่อบริษัทต้องการขยายฐานลูกค้า

หรือต้องการประมูลงานที่มีมูลค่าโครงการสูงขึ้น หรือ ต้องการร่วมลงทุนในธุรกิจเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม 

บริษัทได้กำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าและ/หรือการร่วมลงทุนดังกล่าว

บริษัทได้ให้ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร่วมทุนก่อนร่วมดำาเนินการอย่างเข้มงวด โดยบริษัท

จะเลือกผู้ร่วมทุนที่มีสถานะทางการเงิน และความสามารถในการทำางานที่ไม่ด้อยไปกว่าบริษัท
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 7. ภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง

 ด้วยลักษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต และปัจจัยในการลงทุน 

อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลง                         

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรโดยจัดให้มีบุคลากรที่

เพียงพอ มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม  รวม

ถงึการสรา้งความสมัพนัธแ์ละใหค้วามรว่มมอืกบัผูท้ีอ่ยูใ่นหว่งโซอ่ปุทานทำาใหเ้ปน็เครอืขา่ยทีม่คีวามเขม้แขง็ พร้อม

ที่จะรองรับความเปลี่ยงแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

 ค. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 8. สภาพคล่อง การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

 ในการดำาเนินธุรกิจบริษัทจำาเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างานบริการ

แต่ละโครงการ เพื่อใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน การเตรียมงานโครงการ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการดำาเนิน

งานในโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับชำาระเงินจากผู้ว่าจ้างตามสัญญา ในการบริหารจัดการด้านสภาพ

คล่อง บริษัทให้ความสำาคัญกับแผนธุรกิจระยะสั้นที่บริษัทจะดำาเนินการในแต่ละปี ทั้งการประเมินความต้องการ

เงินทุนจากการรับงานบริการ การลงทุนในโครงการใหม่เพื่อขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ สำาหรับแผนธุรกิจ

ระยะยาว บริษัทจะประเมินการเติบโตของงานบริการ การลงทุนขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ก่อนที่จะวางแผน

จัดเตรียมโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งด้านเงินทุนจากผู้ถือหุ้น และการก่อหนี้สินโดยบริษัทคำานึงถึงอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุน รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ไม่เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  

 9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน

 ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการดำาเนินงานบางส่วนของบริษัทนั้น ในบางครั้งจำาเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุ

และอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทกำาหนดนโยบายให้มีการซื้อเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้ทั้งจำานวน                 

 อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริหารมีความมั่นใจในการคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนบริษัท

อาจพิจารณาไม่ทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) แต่อาจใช้เครื่องมือทางการเงิน

ประเภทอื่นหรือ บริษัทอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ให้กับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ โดยตรง

 

 ง. ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ

 10. สถานการณ์รุนแรงที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจหรือทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสี่ยงจาก 

ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยประเภทต่างๆ

 ความเสี่ยงข้างต้น เป็นความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยการ

หามาตรการรองรับความเสี่ยง โดยเฉพาะการประกันภัย  สำาหรับในด้านงานก่อสร้างบริษัทจะกำาหนดไว้ในสัญญา

ของโครงการเป็นข้อยกเว้นที่จะต้องรับผิดชอบเหตุความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะสุดวิสัย และสำาหรับโครงการที่มี

มูลค่าสูงหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทจะจัดทำาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท 

(Insurance for all risk) 
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 11. การเพิ่มขึ้นของต้นทุน

 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนมักมีสาเหตุมาจาก ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพรวมถึงการดำาเนิน

โครงการที่ล่าช้ากว่ากำาหนด บริษัทได้กำาหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากเหตุต่างๆ โดย

 - การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาแบบตายตัว โดย

เป็นราคาที่กำาหนดตั้งแต่เริ่มประมูลงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวราคาของวัสดุ

และอุปกรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการดำาเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น 

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีอุปกรณ์หลัก บริษัทจะทำาการตกลงกับผู้จัดจำาหน่ายตั้งแต่ช่วง

ของการเริ่มประมูลงาน เพื่อให้ได้รับการยืนยันราคาล่วงหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาราคาและ

เมื่อลงนามในสัญญาจ้างบริษัทจะออกคำาสั่งซื้อเพื่อควบคุมต้นทุนให้คงที่กรณีวัสดุทั่วไป ซึ่งมีผู้จัดจำาหน่ายหลาย

ราย บริษัทจะรวบรวมปริมาณสั่งซื้อจากหลายๆ โครงการ เพื่อเพิ่มอำานาจต่อรอง ทำาให้มีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่

ลดลง ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุทั่วไปไม่มากนัก

 - การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจาก ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพ

 ปัญหาหนึ่งที่พบในธุรกิจก่อสร้างทั่วไปคือการดำาเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดยผู้รับเหมาที่ไม่มี

คุณภาพ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในงานและทำางานผิดพลาด นำามาซึ่งความล่าช้าของโครงการ

อันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทในอนาคต เพื่อ

ลดผลกระทบจากความเสี่ยงบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายงานโครงการให้แก่ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ควบคุมดูแล

ผู้รับเหมา โดยพิจารณาถึงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถและความชำานาญเฉพาะด้าน

ของผู้จัดการโครงการแต่ละราย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานสามารถดูแลและบริหารงานของผู้รับเหมาที่มีอยู่

ได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้กำาหนดให้กลุ่มวิศวกรผู้บริหารเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการของผู้จัดการ

โครงการอีกชั้นหนึ่งด้วย

 - การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากโครงการล่าช้ากว่ากำาหนด

 ในการดำาเนินธุรกิจให้บริการแบบรับเหมา หากการดำาเนินโครงการมีความล่าช้าจากกำาหนดการ อาจส่ง

ผลให้บริษัทถูกเรียกค่าเสียหายจากความล่าช้าของการส่งมอบงานได้ทั้งนี้ ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากเจ้าของ

โครงการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง หรือการขาดแคลนเงินทุนและสภาพ

คล่องของผู้ว่าจ้าง และหากเป็นผลให้โครงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของ

โครงการ เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่จะกำาหนดให้บริษัทสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้

 สำาหรับกรณีที่ความล่าช้ามีสาเหตุจากผู้รับเหมาช่วง ซึ่งผู้รับเหมาช่วงอาจขาดแคลนเงินทุนหรือขาดแคลน

แรงงาน ผู้จัดการโครงการจะพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไข โดยให้ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้รับภาระค่า

ใช้จ่าย นอกจากนี้เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากทีมงานของบริษัทเอง บริษัทจึงเน้นการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการเช่น ผู้อำานวย

การโครงการและผู้จัดการโครงการ รวมทั้งการจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
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 จ.ความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กร

 12. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญอย่างสูง บริษัทมีความมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้คงอยู่กับบริษัททั้งนี้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจของ

บริษัทรวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับชั้น  สำาหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบุคลลากร

โดยทั่วไป มักเกิดจาก การมีบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ รวมถึงการพึ่งพาบุคลากร

เฉพาะกลุ่ม บริษัทได้กำาหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงด้านบุคลากรจากเหตุต่างๆ ดังกล่าว ดังนี้

 - ความเสี่ยงจากกำาลังคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

 ในสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน ขยายตัว อาจทำาให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาด

แรงงาน ทำาให้ให้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบุคลากรที่มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับ

ปัจจัยดังกล่าว โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินสภาวการณ์อย่างสมำ่าเสมอ ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรคุณภาพมีความผูกพันกับองค์กร มีผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการอบรม

พัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงกำาหนดแนวทางความก้าวหน้าในการทำางานตามสายงานเพื่อให้พนักงานมี

ความเช่ือม่ันที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว

 - ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร

 บริษัทดำาเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดต้ังงานระบบจำาหน่ายไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้าย่อย

งานก่อสร้างสายส่ง และงานเสาโทรคมนาคม ซึ่งในการรับงานและการดำาเนินงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จ

ตามกำาหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำาเป็นที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรผู้ทำาหน้าที่ควบคุมและบริหารโครงการ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการโครงการ ซึ่งหากบริษัท

สูญเสียวิศวกรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการ

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจจึงกำาหนดมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรใน

ระยะยาว นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกระจายอำานาจการบริหารงานเพื่อ

ลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล

 - ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร

 คณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการ

วิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านเสาโทรคมนาคม คุณสมบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จ

ในการติดต่อลูกค้าและได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินงานมาโดยตลอด ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผลการดำาเนินงานของบริษัทในอนาคต เพื่อลด

การพึ่งพาผู้บริหารดังกล่าว บริษัทได้กำาหนดนโยบายเพื่อกระจายอำานาจการบริหารงานด้วยการแต่งตั้งและมอบ

หมายอำานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานโครงการบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้

เงื่อนไขของตารางเวลาที่กำาหนด

 จากการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทำาให้บริษัทสามารถป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยง

ต่างๆได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ส่งผลให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจประสพความสำาเร็จตามเป้าหมาย
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    การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี การบริหารความเสี่ยง

และการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 4 ท่าน 

ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มี

ประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และถูกต้องเชื่อถือได้  โดยมี

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ รายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากร

ต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มี

ความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย  และให้เป็นไปตามข้อกำาหนดกฏหมายและ

ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

อย่างสมำ่าเสมอ  เพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมของ

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 2 คณะแบ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงองค์กร เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ 

 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม 9 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วม

ประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้

กำาหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับและควบคุม ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพ

แวดล้อม 

 การบริหารความเสี่ยง  การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล  ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน สรุปความเห็น

ได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบ

ควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่ีรับรองโดยทั่วไป 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตาม 

กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำาเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบ

คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

 



รายงานประจำาปี   2557

36 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแล

กิจการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เด็มโก้ 

จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสาระสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจำาปี ซ่ึงงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำาหนด

ให้บริษัทจัดทำางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุ 

สมผล ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมท้ังใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ในการประมาณการ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนทั่วไป
 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำารงไว้

ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ

การดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทำาหน้าที่กำากับ ดูแล ระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอบทานงบการเงินให้มีการรายงานที่มีความถูกต้องเชื่อ

ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำาปี 2557 แสดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สอบทาน 

และตรวจสอบงบการเงินพร้อมทั้งแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน                                                        
   
              

 นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์    นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

   ประธานกรรมการ        กรรมการผู้จัดการ
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน                                                        
   
              

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เด็มโก้ จำากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 4 ท่าน 
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี  และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนด โดย
นายวิทยา  คชรักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีนายสงวน ตังเดชะหิรัญ นายไมตรี ลักษณโกเศศ และนางสาวภาษิตา กิจยโภค 
ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบปี  2557  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม  9  ครั้ง  โดยมีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจ
สอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รายงานผลการประชุมและการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะ
กรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้
 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีและ 
ผู้บริหารของบริษัทฯมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท  ให้มั่นใจว่าระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ระหว่างการสอบทาน
และการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีไม่มีการรายงานว่าพบการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฏหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 2.  อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการ
ความเสี่ยงและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษัิท กลา่วโดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องใดๆที่เป็นสาระสำาคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบการเพิ่มอัตรากำาลังของ 
บุคลากรในสำานักงานตรวจสอบในปี 2558 ตามแผนอัตรากำาลังของสำานักงานตรวจสอบเพ่ือรองรับการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของ
ธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มากขึ้น
 3. สอบทานการเข้าทำารายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของปี 2557  เพื่อให้แน่ใจว่า การทำารายการที่เกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
 4.   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคำานึง
ถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำาปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5231 หรือ
นางสาว จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 แห่งบริษัทสำานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 โดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงินรวมไม่เกิน 1,450,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำาหรับปี 2558
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักการดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่มัน่วา่งบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ถูกตอ้ง 
เพียงพอ น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำาหนดของทางการ การดำาเนินธุรกิจของบริษัท เด็มโก้ 
จำากัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำากับดูแลกิจการที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง           

                     นายวิทยา  คชรักษ์
           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

                   รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อยและ ของเฉพาะกิจการของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดง

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวม

ถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบ

การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้

บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า

 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำาเนินงานรวม และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

เรื่องอื่น

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เด็มโก้ จำากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นใน

สำานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นตามข้อ 

(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และ 

(2) ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 ซึ่งระบุว่างบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการ

แก้ไขและออกใหม่ในงบการเงินรวม โดยจะรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทใหญ่มีส่วนได้เสีย ตามรายงานลงวันที่ 3 เมษายน 2557  

          บริษัท สำานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำากัด

          (นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล)

                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131 
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1.  ข้อมูลทั่วไป             
 

 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ทะเบียนเลขที่ 0105535084271 และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้แปร

สภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชน ทะเบียนเลขที่ 0107549000092 บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าและงานบริการ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และงานโทรคมนาคมทุกประเภท รวมทั้งเป็นผู้ผลิตงานโครงเหล็กชุบ

สังกะสี ซื้อและจำาหน่ายอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง       

 บริษัทมีสำานักงานตั้งอยู่ตามที่อยู่ ดังนี้         

 สำานักงานใหญ่        ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำาบลสวนพริกไทย อำาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

 สำานักงานโรงงาน     ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ตำาบลบ่อทอง อำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี    

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้โอนสำานักงานโรงงานไปอยู่ที่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด     

 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวม

เรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท          

             

2.  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน        
  

2.1  เกณฑ์การถือปฏิบัติ          

 งบการเงินจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่กำาหนด ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง

หมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำาหนดของ

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          

 งบการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการ

บางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี        

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความ

แตกต่างกันในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก    

2.2  สกุลเงินที่นำาเสนองบการเงิน            

 งบการเงินจัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท        

2.3  การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ          

 การจัดทำางบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และ

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ 

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้     

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ  

          

              

บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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2.3  การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)         

 ข้อมลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีส่ำาคญัในการกำาหนดนโยบายการบญัชมีผีลกระทบ

ต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี้     

 2.3.1  ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง         

 บริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนำามาคำานวณ

จำานวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจน

เสร็จประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทจะ

ทำาการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมำ่าเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุน

อย่างเป็นสาระสำาคัญ            

 2.3.2  สำารองเผื่อผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้าง        

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ

จากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบ

กับการปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบัน      

 2.3.3  สัญญาเช่า            

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล

ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่         

 2.3.4  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้         

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น         

 2.3.5  ค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ      

 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่า

ลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ

ประเภทต่าง ๆ           

 2.3.6  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์         

 บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ

หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร           

 2.3.7  อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา         

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วง

เวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นใน

การนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

สินทรัพย์นั้น           
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 2.3.8  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

 บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำาไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัท

ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรที่คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา            

 2.3.9   ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ         

 บริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมาย 

แรงงานไทย ประมาณการหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของ

พนกังานทีค่ำานวณดว้ยวธิคีณติศาสตรป์ระกนัภยัจากหลายสมมตฐิาน สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์

ของพนักงานสุทธิประจำางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลง

ในจำานวนพนักงานและอื่น ๆ  การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ของพนักงานสุทธิ ในทุกปีบริษัทจะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งควรสะท้อนถึง

อัตราดอกเบี้ย ที่ควรนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ให้กับพนักงานในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร

รัฐบาลระยะยาว  

2.4  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม     

    2.4.1 ในการจัดทำางบการเงินรวมถือเกณฑ์รวมบริษัทซึ่ง บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) มีอำานาจในการ

ควบคุม           

    2.4.2 สินทรัพย์ หนี้สิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่เข้าซื้อ

กิจการจนถึงวันที่ขายหรือเลิกกิจการ          

    2.4.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ เงินลงทุนของบริษัทใน

บริษัทย่อย และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว      

    2.4.4 งบการเงินรวมนี้ประกอบด้วยงบการเงินของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 

“บริษัท”) และงบการเงินของบริษัทย่อยดังนี้          
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 ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินข้อ 18 ซึ่งมีผลทำาให้บริษัทดังกล่าวไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวัน

ที่สูญเสียอำานาจการควบคุมตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18     

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมจำานวน 5 บริษัท โดยมีรายละเอียดการลงทุนตามที่

กล่าวในหมายเหตุข้อ 19            

 2.4.5 งบการเงินของบริษัทย่อย เป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานต่างประเทศ

ในการจัดทำางบการเงินรวมได้แปลงค่าเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้  

 - สินทรัพย์และหนี้สินทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทุกรายการแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นงวด  

 - ทุนเรือนหุ้น แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดิม ณ วันที่เกิดรายการ      

 - รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย        

 2.4.6 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินดังกล่าว แสดงรวมอยู่ภายใต้รายการผลต่าง

ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและในส่วนของผู้ถือหุ้น   

 2.4.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี

ส่วนได้เสีย   

 2.4.8 บริษัทจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีราคาทุน        
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4.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ           

 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย         

 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีจากสัญญา

ก่อสร้างจะรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อสามารถประมาณผลสำาเร็จของสัญญาก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้

จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างรับรู้ตามสัญญาคงที่ด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำา

เสร็จคำานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยเทียบเคียงกับ

อัตราส่วนงานที่ทำาเสร็จซึ่งกำาหนดโดยวิศวกร ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ทั้งจำานวนทันทีใน

งบกำาไรขาดทุนเมื่อมีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนรวมตามสัญญาจะมีมูลค่าสูงกว่ารายได้รวมตามสัญญาเงินค่างวด

ที่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญาส่วนที่ยังไม่ได้รับชำาระแสดงไว้เป็น “ลูกหนี้การค้า” ส่วนของรายได้ที่รับรู้ตามเกณฑ์อัตรา

ร้อยละของงานที่ทำาเสร็จที่เกินกว่าเงินค่างวดที่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “มูลค่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียก

เก็บ”ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน เงินค่างวดที่ได้รับชำาระตามสัญญาซึ่งเกินกว่ารายได้ที่รับรู้ตามเกณฑ์อัตราส่วนของงาน

ที่ทำาเสร็จแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้า” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

 รายได้จากการขายและให้บริการ

 รายได้จากการขายและให้บริการที่ให้กับลูกค้ารับรู้เป็นจำานวนสุทธิจากภาษีขายการรับคืนและส่วนลด   

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อมีการส่งมอบและผู้ซื้อยอมรับสินค้า โดยผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผล

ตอบแทนที่เป็น สาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว      

 รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการลูกค้าแล้ว       

 รายได้จากการยกเลิกสัญญารับรู้เมื่อลูกค้าขอยกเลิกสัญญา       

 รายได้จากการให้เช่า รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า      

 รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบ

อายุต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง       

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนที่มีสภาพคล่อง

สูงในการเปล่ียนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่นำาไปเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันใดๆ   

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         

ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเท่ากับจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ี

ควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะในปัจจุบันของลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ในงบกำาไร

ขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 4.4 สินค้าคงเหลือ           

 สินค้าคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำา

กว่าราคาทุนของสินค้าคงเหลือที่ผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าคำานวณโดยวิธีเจาะจง ส่วนสินค้าคงเหลืออื่นคำานวณโดยวิธี

เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ(สำาหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้สินค้านั้น

ขายได้      

 ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหัก

ด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า (ถ้ามี)        

 ต้นทุนของสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำาประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง

และค่าโสหุ้ยการผลิต             

 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำาหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพเท่าที่จำาเป็น   
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 4.5 เงินลงทุน           

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยราคาทุน

และปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุม

ร่วมกันจะรับรู้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล          

 บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำาเนินงาน และโดยทั่วไป

แล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่า บริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ บริษัท

พิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่บริษัทสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสาร

นั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงเป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย บริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่ไว้ใน

งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำานาจควบคุมจะหมดไป     

 กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำาหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัด

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่ม

บริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระ  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้งกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ

ด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ    

 บริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บัญชีของกลุ่มบริษัท กำาไรและขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  

 เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ถ้ามี)  

 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง  

 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำาหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือ

ไว้จนครบกำาหนดได้ แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเว้นแต่จะครบกำาหนดภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินจะแสดงใว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน          

 การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน 

ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดการทำารายการ         

 บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม

บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกำาไรขาดทุน 

 การจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตาม

บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน กรณีที่จำาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสาร

ทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่ายจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักด้วยราคาตามบัญชี

จากจำานวนทั้งหมดที่ถือไว้ 

 4.6 ค่าความนิยม           

 บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัท

จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที       

 บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม

ทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น        

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

จากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน และ

บริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต       
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 4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน         

 อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้ง

สองอย่างและไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานในบริษัทถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต    

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต บริษัท

ใหญ่ไม่ได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น     

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำารายการ และวัดมูลค่า

ภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)      

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

บริษัท จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ  

 ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ     

 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          

 ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนและปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)        

 อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ

เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำาหรับค่าซ่อมแซมและบำารุง

รักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น     

 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตาม

อายุการ ใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์            

 ที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างดำาเนินงานไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา      

 อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้        

       อายุการใช้งานโดยประมาณ    

 - ที่ดินและส่วนปรับปรุง     5 และ 10 ปี     

 - อาคารและส่วนปรับปรุง     5 และ 20 ปี     

 - เครื่องจักรและอุปกรณ์     5 และ 15 ปี     

 - เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน   3 และ 10 ปี     

 - ยานพาหนะ      5 และ 15 ปี     

 มูลค่าคงเหลือ และอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน             

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนทันที            

 ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน่ายสินทรัพย์คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก

การจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำาไรหรือขาดทุน   

 กลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากการได้

มาของ สินทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้

ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์         

 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์           

 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยต้นทุนในการได้มาและการ

ดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี          

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกด้วยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปี

และปรับปรุงหากมีการด้อยค่า            
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 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์          

 ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทจะได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามี

ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน   

 การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ

ให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำาไรขาดทุน     

 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน         

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่

มูลค่าใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์เกิดจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต

จะคดิลดเปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดกอ่นคำานวณภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจบุนั

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งส่วนใหญ่เป็น

หน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย   

 การกลับรายการด้อยค่า           

 บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณมูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืน

 บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม

บัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามา

ก่อน     

 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า        

 สัญญาเช่าระยะยาวที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า        

 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน

งบกำาไรขาดทุน 

 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า แต่หากมี

ความไม่แน่นอนในสิทธิการเป็นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคำานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

หรืออายุของสัญญาแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้

ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก

ผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น      

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้

เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น      

 4.12 ผลประโยชน์พนักงาน          

 ผลประโยชน์ระยะสั้น           

 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ            

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน         

 โครงการสมทบเงิน            

 บริษัทใหญ่และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ

เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่

บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ      

 โครงการผลประโยชน์           

 กลุ่มบริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม

บริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน     
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4.12 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)          

 กลุ่มบริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิด

ลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ  

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้

จ่ายของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้ในกำาไรขาดทุน        

4.13 ประมาณการหนี้สิน           

 บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่อง

มาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำาระตามภาระผูกพันและสามารถ

ประมาณการจำานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชำาระประมาณการหนี้สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่าง

แน่นอนให้บันทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก       

4.14 เครื่องมือทางการเงิน           

 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้

การค้า เงินจ่ายล่วงหน้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้

การค้าเงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายบัญชีเฉพาะสำาหรับแต่ละรายการได้แสดงเปิดเผยไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  

4.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ          

 สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน      

 รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจหลักที่กิจการดำาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

ในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท

 รายการและยอดคงเหลือ

 รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน

ที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก

เปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรายการกำาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่าง

ประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำาไรหรือ

ขาดทุน 

 รายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศรับรู้ในกำาไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และไดร้วมไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ และเมือ่มกีารจำาหนา่ยหนว่ยงานต่างประเทศนัน้ ผลสะสมของผลตา่ง

จากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น 

4.16 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น           

 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน          

 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับงวดบัญชีด้วยจำานวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชำาระแล้ว       

 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด          

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด คำานวณโดยดูจากจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวดปรับปรุง

ด้วยจำานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมี

หุ้นสามัญเทียบเท่า            
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4.16 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ)

 ปรับลด คือ สิทธิเลือกซื้อหุ้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด หุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากสิทธิเลือกซื้อหุ้น บริษัทคำานวณจำานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม

ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุ้น (กำาหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของ

หุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างงวด) การคำานวณนี้ทำาขึ้นเพื่อกำาหนดจำานวนหุ้นสามัญที่ต้องนำามาบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญ

ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับกำาไรสุทธิแต่อย่างใด    

4.17 หุ้นทุนซื้อคืน            

 หุ้นทุนซื้อคืน แสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อ

คืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำากว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะนำาผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำาผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม       

4.18 สำารองตามกฎหมาย           

 บริษัทใหญ่            

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่สามารถนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้  

 บริษัทย่อย            

 บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละห้า เป็นสำารองตามกฏหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

จนกว่าสำารองตามกฏหมายจะมีเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำารองนี้จะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้   

4.19       การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำาระด้วยตราสารทุน        

 บริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น 

ณ วันให้ให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำาหนดไว้ในโครงการ

พร้อมกับรับรู้ “สำารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น      

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่ารวม

ทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น  

4.20 การจ่ายเงินปันผล           

 เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล         

4.21 ภาษีเงินได้            

 ภาษีเงินได้            

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน           

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณ

จากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร       

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ

ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา

 บัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ เกิดจากการรับรู้ค่าความ

นิยมเมื่อเริ่มแรก การรับรู้เมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งเกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่

ควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้       
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4.21 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน

จำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น        

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อ

การนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์      

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น          

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงิน

ได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วย

ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจ

จะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  

4.22 ค่าตอบแทนผู้บริหาร           

 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทน

ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น  

4.23   การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน         

 ส่วนงานดำาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดำาเนินงานผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร และประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน

5.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ            

 บริษัทใหญ่            

 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและเงินที่

บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนและจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนของบริษัท และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

6.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน          

 บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด)         

 บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2344(2).อ/2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 จากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต STEEL STRUCTURE ประเภท 4.19 กิจการผลิต

โครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้างหรืออุปกรณ์สำาหรับงานอุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) โดยได้สิทธิ

ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34, 35 และมาตรา 36 สิทธิ

ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่อนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ

กำาไรสุทธิมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในวันที่ 9 เมษายน 2556 ถึง

วันที่ 3 มกราคม 2559  และภาษีเงินได้นิติบุคลคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวม

กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนบริษัทเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ

ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหมดอายุวันที่ 3 มกราคม 2559  

 รายได้ของบริษัทจำาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถ

สรุปได้ ดังนี้             
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7.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท     
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มี
อำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัท        
 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเป็นบริษัทมีดังนี้     
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้       
ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   ลักษณะความสัมพันธ์      

บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด   เป็นบริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด   เป็นบริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำากัด   เป็นบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทใหญ่มีอำานาจควบคุม  

บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด  เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน     

บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด  เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน     

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด   เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน     

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด   เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน    

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด   เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน   

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด   เป็นบริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จำากัด   เป็นบริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด   เป็นบริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จำากัด    เป็นบริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จำากัด   เป็นบริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง และมีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท เค.อาร์.ทู จำากัด    บริษัทย่อยของ บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด    

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำากัด   บริษัทย่อยของ บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด    

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด   บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน    

บริษัท เค.อาร์.วัน จำากัด    บริษัทในเครือของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด  

บริษัท อีสต์ ห้วยบง วินด์ จำากัด   บริษัทในเครือของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด  

บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำากัด   บริษัทในเครือของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด 

บริษัท วะตะแบก วินด์ จำากัด   บริษัทในเครือของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด  

บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซัสเทนเอเบิลฯ     

บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย     

คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์    ผู้ถือหุ้นบริษัท      

คุณมณฑีร์ สุวรรณภักดี    ผู้ถือหุ้นบริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทย่อย   

คุณประเดช กิตติอิสรานนท์   ผู้ถือหุ้นบริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทใหญ่   

คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์     ผู้ถือหุ้นบริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทใหญ่   

คุณภูมิชาย หิรัญชัย (ถึงแก่กรรม)   ผู้ถือหุ้นบริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทใหญ่   
   

6.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)
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7.   รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)       
 ในระหว่างปี 2557 บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด บริษัท เด็มโก้ 
เพาเวอร์ 15 จำากัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เนื่องจากบริษัทไม่มีอำานาจการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าวแต่มีอำานาจการควบคุมร่วมกันตามรายละเอียดที่กล่าวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน   
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 คุณประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของกลุ่ม บริษัท เด็มโก้ 
จำากัด (มหาชน)ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงสิ้นสุดความสัมพันธ์ในการเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง 
จำากัด บริษัท เค.อาร์.วัน จำากัด บริษัท อีสต์ ห้วยบง วินด์ จำากัด บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำากัด และ บริษัท วะตะแบก วินด์ 
จำากัด เนื่องจากไม่มีกรรมการร่วมกันแล้ว          
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 คุณมณฑีร์ สุวรรณภักดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ 
จำากัด ได้สิ้นสุดความสัมพันธ์ในการเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท ไทรแองเกิ้ล เอ็นจิเนียร์ส (ประเทศไทย) จำากัด 
เนื่องจากไม่มีกรรมการร่วมกันแล้ว           
  
 นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้       
     
 รายการบัญชี      นโยบายในการกำาหนดราคา 
 รายได้จากการขาย     ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเกิน    
รายได้จากการบริการ     ตามสัญญา      
ดอกเบี้ยรับ      อัตราร้อยละ 7.75 ต่อปี      
รายได้อื่น      ราคาตกลงร่วมกัน     
ซื้อสินค้า      ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเกิน    
ต้นทุนบริการ      ตามสัญญา      
ค่าเช่า       ตามสัญญา      
ค่าท่ีปรึกษา      ตามสัญญา      
ค่าธรรมเนียมการคำ้าประกัน    ตามสัญญา      
ดอกเบี้ยจ่าย      อัตราร้อยละ 2.60 -12.00 ต่อปี     

7.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันมีดังนี้         
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68 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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72 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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74 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท

เข้าซื้อหุ้น บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด (อีโอลัส) โดยมีเงื่อนไขที่เป็นสาระสำาคัญบางส่วนในการเข้าร่วมทุนได้แก่ เงิน

ลงทุนสำาหรับหุ้นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 (หัก 1 หุ้น) มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง 

จำากัด (วินด์) มีสิทธิที่จะซื้อคืนโดยวินด์จะต้องรับซื้อคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในราคา 120.00 ล้านบาท  

 ต่อมาในระหว่างปี 2556 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ได้ตกลงร่วมกับวินด์ และทำาการแก้ไขสัญญาผู้ถือหุ้น 

บริษัทอีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด ครั้งที่ 2 (Shareholders’ Agreement) วินด์ จะซื้อหุ้นของ บริษัท อีโอลัส จำากัด คืนจาก 

บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) จำานวน 2% ของ Initial shares ของ บริษัท อีโอลัส จำากัด ในมูลค่า 120 ล้านบาท โดยวินด์

มีเงื่อนไข ดังนี้ 

 -  วินด์จะซื้อหุ้นของ บริษัท อีโอลัส จำากัด จำานวน 1% ของ Initial shares จาก บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) 

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ           

 -  ส่วนที่เหลืออีก 1% ของ Initial shares วินด์จะซื้อและจ่ายชำาระเงินให้กับบริษัทก่อนวันที่ บริษัท เค.อาร์.ทู 

จำากัด หรือบริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำากัด จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล       
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 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด ให้กับวินด์ จำานวน 1,301,301 หุ้น 

(จำานวน 1% ของ Initial Share) มูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน 51.11 ล้านบาท 

และจำานวน 48.29 ล้านบาท ตามลำาดับ มูลค่าขายจำานวน 60.00 ล้านบาท มีกำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 8.02 ล้านบาท และจำานวน 11.71 ล้านบาท ตามลำาดับ    

 ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด ให้กับวินด์ จำานวน 1,301,301 หุ้น

มูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน 55.39 ล้านบาท และจำานวน 48.27 ล้านบาท ตาม

ลำาดับมูลค่าขายจำานวน 60.00 ล้านบาท มีกำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการจำานวน 4.61 ล้านบาท และจำานวน 11.73 ล้านบาท ตามลำาดับ         

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้จ่ายชำาระค่าหุ้นให้กับบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด จำานวน 105.68 ล้านบาท

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 บริษัทได้ช้ีแจงข่าวเก่ียวกับพายุ

หมุนเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 ที่ท่าหลวงติดกับอำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทำาให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 270 ต้น เป็นระยะ

ทางประมาณ 10 กิโลเมตร ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุ ซ่ึงโครงการมีการ

ประกันภัยแบบ ALL RISK ทั้งนี้โครงการจะต้องดำาเนินการก่อสร้างสายส่งใหม่เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลา

ก่อสร้างประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จทันเวลา COD     

 ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษัท อีโอลัส ได้จ่ายค่าความเสียหายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุหมุน

ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว แต่คงเหลือค่าความเสียหาย ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและยังมีความไม่แน่นอน

ในผลของคดี ทั้งนี้บุคคลธรรมดาได้ยื่นฟ้อง DEMCO (จำาเลยที่ 1) และบริษัทย่อยของอีโอลัส (จำาเลยที่ 2) ให้ชดใช้ค่า

ความเสียหายและค่าขาดประโยชน์ในอนาคตเป็นจำานวน ประมาณ 163 ล้านบาท ในระหว่างปี 2556 ศาลชั้นต้นพิจารณา

คดีขั้นต้นพิพากษาให้จำาเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าความเสียหายเป็นจำานวนประมาณ 7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย บริษัท

ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวและได้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556      

 ต่อมาในระหว่างปี 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพพากษายกฟ้องบริษัทย่อยของอีโอลัส (จำาเลยที่ 2) และตัดสิน

ให้DEMCO (จำาเลยที่ 1) ชำาระเงินให้กับโจทก์ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.3   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัท อีโอลัส (ผู้ว่าจ้าง) ขอเคลมค่าความเสียหายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (contractor) 

อันเนื่องมาจากปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งกลุ่มบริษัท อีโอลัสได้ระงับการชำาระเงินตามใบแจ้งหนี้จากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วจำานวน 2,475 ล้านบาท และนอกจากนี้ผู้ขายผลิตภัณฑ์ได้ส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัท 

อีโอลัสซึ่งเรียกเก็บเป็นค่าดอกเบี้ยจากการขอเคลมสำาหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งส่วนแบ่งรายได้จากการทำาสัญญาการ

ก่อสร้างระหว่างกันเป็นจำานวน 119 ล้านบาท         

 ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษัท อีโอลัส จำากัด ได้จัดทำา Addedum กับcontractor โดยcontractor ตกลงที่จะแก้ไขงาน

ให้กับผู้ว่าจ้างตามข้อตกลงใน Addedum และทั้งสองได้ตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือเคลมระหว่างกันอีก   

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ระบุว่า บริษัท อีโอลัส 

พาวเวอร์ จำากัดมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาก บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำากัด จำานวน 288 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจาก 

บริษัท เค.อาร์.ทู.จำากัด จำานวน 217.50 ล้านบาท โดยกำาหนดการจ่ายเงินปันผลของทั้งสองบริษัท ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 

2557 และนอกจากนี้บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัด มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจำานวน 465.86 ล้านบาท 

กำาหนดจ่ายเงินปันผลครั้งแรกจำานวน 244.75 ล้านบาท เมื่อได้รับเงินปันผลจาก บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำากัด จ่าย

เงินปันผลครั้งที่สอง จำานวน 221.11 ล้านบาท เมื่อได้รับเงินปันผลจาก บริษัท เค.อาร์.ทู จำากัดโดยกำาหนดการจ่ายเงินปันผล

ทั้งหมดไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2557          

   

17.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)



รายงานประจำาปี   2557

78 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

17.        เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)          

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติ ที่เป็นสาระ

สำาคัญ ดังนี้            

 1.  อนุมัติให้ DEMCO เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทั้ง 3 บริษัท คือ บริษัท อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จำากัด บริษัท แม่

โขงพาวเวอร์ จำากัด บริษัท อินโดไชน่ากรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด โดยมีหลักการที่สำาคัญได้แก่ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามจะ

ต้องมีตัวแทนของ DEMCO ร่วมด้วย 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นซึ่ง DEMCO ถืออยู่ในทั้ง 3 บริษัท ในราคาพาร์ 

แต่ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของ DEMCO ในทั้ง 3 บริษัท จะต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยการซื้อหุ้นต้องกระทำา

ก่อนโครงการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค          

 2.  เมื่อบริษัท อินโดจีน โซ่ล่า เทอร์มอล และตระกูลพาณิชย์มุกดาหารได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) adder 8.0 

บาท/หน่วยขนาดกำาลังผลิตซื้อขาย 0.998 เมกกะวัตต์ อีก 2 ใบ DEMCO มีสิทธิที่จะลงทุนในโครงการทั้งสองอย่างน้อย

ร้อยละ 25    

 3.  สำาหรับในอนาคต หากมีการขายเงินลงทุนหรือขายโครงการ กำาไรจะแบ่งตามสัดส่วนของการถือหุ้น

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท 

ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจ

ด้านพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะและเศษวัสดุ ทั้งนี้ บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จำากัด ได้จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557         

 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จำากัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาทบริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จำากัด เรียกชำาระเงินค่าหุ้นจำานวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และบริษัท

ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นจำานวน 2,600 หุ้น หุ้นละ 100 บาท แล้ว 

17.2  ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม          
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 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัท เด็มโก้  จำากัด (มหาชน) กับ บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ได้จัดทำาสัญญา

ร่วมทุน (Shareholder agreement) โดยตกลงที่จะร่วมทุนในบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 

จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด

ตั้งบนหลังคาโดยบริษัทมีอำานาจการควบคุมร่วมกัน ในบริษัทร่วมทุนภายใต้สัญญาร่วมทุน  ตามที่กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

ข้อ 19 

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัท เด็มโก้  จำากัด (มหาชน) กับ บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด  ได้จัดทำา

สัญญาร่วมทุน (Shareholder agreement) โดยตกลงที่จะร่วมทุนในบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 51 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโดยบริษัทมี

อำานาจการควบคุมร่วมกันในบริษัทร่วมทุนภายใต้สัญญาร่วมทุน ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19  

 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ดังนี้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 

จำากัด เปลี่ยนเป็น บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด เปลี่ยนเป็น บริษัท ไทคอน 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด    

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัท เด็มโก้  จำากัด (มหาชน) กับ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำากัด (ทีพาร์ค) 

ได้จัดทำาสัญญาร่วมทุน (Shareholder agreement) โดยตกลงที่จะร่วมทุนในบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด และ บริษัท 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโดยบริษัท มีอำานาจการควบคุมร่วมกันในบริษัทร่วมทุนภายใต้สัญญาร่วมทุน ตามที่กล่าว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19          
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บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด)     

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด อีกจำานวน 4 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้ง

สิ้น 5 ล้านบาท โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เรียกชำาระค่าหุ้นของส่วนที่เพิ่มทุนจำานวน 4 ล้าน

บาท จำานวน 40,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 100 บาทซึ่งได้รับชำาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว     

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท เด็มโก้  เพาเวอร์ 11 จำากัด อีกจำานวน 3 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน

ทั้งสิ้น 4 ล้านบาท โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เรียกชำาระค่าหุ้นของส่วนที่เพิ่มทุนจำานวน 3 

ล้านบาท จำานวน 30,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 100 บาทซึ่งได้รับชำาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว     

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัท เด็มโก้  จำากัด (มหาชน) กับบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำากัด (ทีพาร์ค)

ได้จัดทำาสัญญาร่วมทุน (Shareholder agreement) โดยตกลงที่จะร่วมทุนในบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด และบริษัท 

เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และร่วมกันกำาหนด

โครงสร้างการบริหารจัดการรวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดำาเนินงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายจากข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท เด็มโก้ 

เพาเวอร์ 6 จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด)     

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด อีกจำานวน 4.5 ล้านบาท จาก

เดิม 1 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5.5 ล้านบาท โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เรียก

ชำาระค่าหุ้นของส่วนที่เพิ่มทุนจำานวน 4.5 ล้านบาท จำานวน 45,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้รับชำาระค่าหุ้นดัง

กล่าวแล้ว   

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัท เด็มโก้  จำากัด (มหาชน) กับ บริษัท เค-วัน เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ได้จัดทำาสัญญา

ร่วมทุน (Shareholder agreement) โดยตกลงที่จะร่วมทุนใน บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 

17 จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและร่วมกันกำาหนดโครงสร้างการ

บริหารจัดการรวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดำาเนินงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งต้องได้

รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายจากข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 

จำากัด และ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน    
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บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด)         

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำานวน 4.5 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5.5 ล้านบาท โดย

บริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เรียกชำาระค่าหุ้นของส่วนที่เพิ่มทุนจำานวน 4.5 ล้านบาท จำานวน 45,000 

หุ้น ในอัตราหุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้รับชำาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว        

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัท เด็มโก้  จำากัด (มหาชน) กับบริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ได้จัดทำาสัญญา

ร่วมทุน (Shareholder agreement) โดยตกลงที่จะร่วมทุนในบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และร่วมกันกำาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการรวมทั้งการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธ์ทางการเงินและการดำาเนินงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือตัวแทน

ของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายจากข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็น

บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน     

 จากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกันตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอำานาจ

การควบคุมดังกล่าวทำาให้บริษัทต้องตัดสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยและตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

การควบคุมบริษัทย่อยเดิมออกจากบัญชี(ถ้ามี) และรับรู้เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมทั้ง

รับรู้ผลแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นกำาไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่สูญเสียอำานาจการควบคุม ทั้งนี้ ณ วันที่บริษัท

สูญเสียอำานาจการควบคุมตามที่กล่าวข้างต้นทำาให้บริษัทมีกำาไร(ขาดทุน)จากการสูญเสียอำานาจการควบคุมสำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 0.70 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำานาจควบคุมลดลงจำานวน 1.27 ล้านบาท  

           

บริษัทใหญ ่             

 ในระหว่างปี 2556 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด 

รวมจำานวน 129.00 ล้านบาท โดยจ่ายชำาระเป็นเงินสดจำานวน 29 ล้านบาท และจ่ายชำาระโดยการโอนสินทรัพย์ของ บริษัท 

เด็มโก้ จำากัด (มหาชน)ด้วยราคาตามบัญชีจำานวน 107.89 ล้านบาท และโอนส่วนของหนี้สินด้วยราคาตามบัญชีจำานวน 

7.89 ล้านบาท ทั้งนี้การโอนสินทรัพย์สุทธิ ข้างต้นเป็นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อ

วันที่ 10 กันยายน 2555 ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนกิจการส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก ซึ่งเป็นกิจการ

ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและงานขายให้แก่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัดและกำาหนดให้โอนสินทรัพย์และพนักงานที่

เกี่ยวข้องกับงานผลิตเสาโครงเหล็กและงานขายให้กับ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ

รายการที่เกี่ยวข้อง         

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2556 ของบริษัทใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ได้มี

มติให้บริษัทใหญ่ดำาเนินการ ดังนี้           

 -  ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด) จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 80 บาท เป็นเงิน

จำานวน 33.60 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายดังกล่าวเทียบเคียงกับงบการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556  

 -  ชำาระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนใหม่หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 70 ล้านบาท     

 จากมติการประชุมข้างต้น บริษัทใหญ่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 103.60 ล้าน

บาท โดยบริษัทย่อยได้จดแจ้งการเรียกชำาระค่าหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว และแจ้งการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 มีผลทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 

100 ผลจากการลงทุนดังกล่าวทำาให้บริษัทใหญ่บันทึกส่วนเกิน(ส่วนต่ำา)กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในการ

ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นจำานวน 3.62 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมลดลงเป็นจำานวน 37.22 ล้านบาท  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติให้ DEMCO 

ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลัง Solar roof top ในบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท ในปัจจุบันบริษัทมี

อัตราร้อยละการถือหุ้นดังกล่าวตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้น         

     

19. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
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บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด)          

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท เด็มโก้ 

อินดัสตรี่ จำากัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140 ล้านบาท จากเดิม 120 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 260 

ล้านบาท โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัทย่อยได้เรียกชำาระค่าหุ้นของส่วนที่เพิ่ม

ทุนจำานวน 140 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 50 บาท ซึ่งได้รับชำาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วในเดือนพฤษภาคม 2556 

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด)          

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 31 บาท เป็นจำานวนเงิน 

40.30 ล้านบาทกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2558          

     

บริษัทใหญ่             

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้

บริษัทลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด (“ วินด์ เอนเนอร์ยี่”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 5,263,158 

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ วินด์ เอนเนอร์ยี่ ในราคาหุ้นละประมาณ 190 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ประมาณ 1,000 ล้านบาท 

 ตามหนังสือที่ DEMCO 031/2556 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลการลงทุนใน บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด ต่อกรรม

การและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้     

 (1) มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ 

บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด (“วินด์ เอนเนอร์ยี่”) จำานวน 4,210,256 หุ้น เป็นเงิน 800 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

4 ของจำานวนหุ้นออกใหม่ และยกเลิกเงื่อนไขการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ เนื่องจาก

บริษัทเข้าซื้อหุ้นจริงเพียง 800 ล้านบาท ซึ่งตำ่ากว่าจำานวนที่จองซื้อไว้คราวก่อน เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท 

 สาเหตุที่บริษัทซื้อหุ้นจริงตำ่ากว่าจำานวนหุ้นที่จองซื้อไว้เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้กับ

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering “RO”) จำานวน 125,807,186 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท เป็น

เงินที่คาดว่าจะได้รับ 1,258,071,860 บาท แต่เนื่องจากความผันผวนของตลาดในช่วงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น RO ทำาให้มี

ผู้ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้น RO เพียงร้อยละ 48.40 ของจำานวนที่คาดการณ์ไว้ คิดเป็นจำานวน 60,885,657 หุ้น และบริษัทได้

รับเงินจำานวน 608.85 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินมัดจำาที่บริษัทได้ชำาระให้กับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ ในวันทำาสัญญาจองซ้ือจำานวน 

200 ล้านบาท เป็นเงินที่บริษัทพร้อมชำาระค่าหุ้น จำานวน 808.85 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงเจรจากับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ และ

สรุปให้บริษัทจองซื้อหุ้นจำานวน 4,210,256 หุ้น เป็นเงิน 800,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4 ของจำานวนหุ้นที่ออกใหม่

ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ดังนี้             

              

          

19. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

20. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
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 -  ยังคงเงื่อนไขที่ วินด์ เอนเนอร์ยี่ จะต้องขออนุมัติจากบริษัท ในกรณีที่ วินด์ เอนเนอร์ยี่ จะขายหุ้นเพิ่มทุนให้

กับบุคคลอื่นในราคาต่ำากว่า 190 บาท 

 -  ยกเลิกเงื่อนไขการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ 

   ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ลงทุนและจ่ายเงินค่าหุ้นให้กับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำากัด จำานวน 799.99 ล้านบาท  

    ในระหว่างปี 2557 บริษัท วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำากัดได้มีการเพิ่มทุนแต่บริษัทไม่ได้ซึ้อหุ้นทุนสามัญที่เพิ่ม

ทุนดังกล่าวจึงมีผลทำาให้สัดส่วนการลงทุนลดลง เป็น 3.87%        

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ได้มีการทำาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยมีความประสงค์ที่จะร่วมลงทุนใน บริษัท 

ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่คอร์ปอเรชั่น จำากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม  

     เงื่อนไขที่สำาคัญในสัญญา ได้แก่          

    ในกรณีที่ บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ประสบภาวะที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ 

กำาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนเป็นอันดับแรก และในกรณีที่สถาบันการ

เงินร้องขอให้บริษัทออกหลักประกันใดเพื่อคำ้าประกันคู่สัญญามีหน้าที่จัดหาหลักประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละ

ฝ่าย เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถดำาเนินการก่อสร้างและดำาเนินการตามโครงการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมต่อไปได้  

     ในระหว่างปี 2557 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ได้มีการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก 

DEMCO จำานวน 1.4 ล้านหุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 5 บาทรวมเป็นเงินที่บริษัทได้จ่ายค่าหุ้นเพิ่มจำานวน 7 ล้านบาท  

           

              

             

20. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)

21. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
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88 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

22.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)          

บริษัทใหญ่             

 ในระหว่างปี 2556 บริษัท ใหญ่ได้ทำาการโอนกิจการบางส่วน (ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและสินทรัพย์อื่น ) ให้แก่บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด ในมูลค่าตามบัญชี จำานวน 77.84 ล้านบาท ซึ่ง

การโอนกิจการดังกล่าวบริษัทได้ขอสิทธิการยกเว้นภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำาหนด หลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัท มหาชน จำากัดหรือบริษัทจำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 บริษัทได้นำาที่ดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างตลอดจนเครื่องจักรบางส่วนไปคำ้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจาก

สถาบันการเงินตามหมายเหตุข้อ 25 และนอกจากนี้บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำานวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำาเนินงานอยู่

ในราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมจำานวน 50.10 ล้านบาท และ 33.03  ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีจำานวนเงิน 1,971.70 บาท และจำานวน 1,570 บาท ตามลำาดับ   

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด)          

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ทำาการรับโอนกิจการบางส่วน (ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและสินทรัพย์อื่น) จากบริษัทใหญ่ในมูลค่าตามบัญชี จำานวน 77.84 ล้านบาท    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้นำาที่ดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนไปคำ้าประกันสินเชื่อท่ีได้

รับจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุข้อ 25 และนอกจากนี้บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำานวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำาเนิน

งานอยู่ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมจำานวน 0.02 และ 0.001 ล้านบาทตามลำาดับ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวน 

0.02 และ 0.001 ล้านบาท  

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด)          

 ในระหว่างปี 2556 บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด ได้ขายที่ดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ส่วนปรับปรุงที่ดิน เครื่องจักร 

รวมทั้งอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น ในมูลค่าการขายจำานวน 126.22 ล้านบาท  มีกำาไรจากการขายข้างต้นจำานวน 20.89 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ไถ่ถอนที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่นำาไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตามที่กล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้นำาที่ดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนไปคำ้าประกันสินเช่ือท่ีได้

รับจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุข้อ 25 และนอกจากนี้บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำานวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำาเนิน

งานอยู่ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมจำานวน 1.12 ล้านบาทและ 1.12 ล้านบาท ตามลำาดับโดยมีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีจำานวน 6 บาท และ 9 บาท ตามลำาดับ          
              
  
              
             

23. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
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25.         สินเชื่อและการคำ้าประกัน           

 สินเชือ่ในรูปเงินเบกิเกินบญัชธีนาคาร หนงัสอืคำ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยาว 

บรษิทัได้มอบอำานาจการรับเงินหรือโอนสิทธเิรียกร้องในลกูหนีก้ารค้า ตามหมายเหต ุ11 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

ตามหมายเหตุ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามหมายเหตุ 21 ที่ดิน อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบาง

ส่วนตามหมายเหตุ 22 รวมทั้งเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 เป็นหลักทรัพย์เพ่ือคำ้า

ประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้โอนผลประโยชน์จากการประกันภัยในสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ให้กับสถาบันการเงิน    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี Standby Letter of Credit (SBLC) คงเหลือตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 37.1 และมีเงินฝากประจำาตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 เป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน     
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94 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทใหญ่             

 บริษัทใหญ่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยได้รับวงเงินสินเชื่อ ดังนี้     

 -  วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมโดยจัดทำาเป็นสัญญากู้ยืมระยะเวลาการกู้ยืมจำานวน 18 เดือน มีเงื่อนไขดังน้ี  

เดือนที่ 1-17 ชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 1,780,000 บาท เดือนที่ 18 ชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือโดยมี

อัตราดอกเบี้ย MLR-1.40% ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน  

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด)          

 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยได้รับวงเงินสินเชื่อ ดังนี้     

 -  วงเงิน 41.73 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมโดยการทำาสัญญาเงินกู้ยืม กำาหนดจ่ายคืนเงินต้นเป็นรายเดือนๆ ละ 

370,000.00 บาทโดยเริ่มผ่อนชำาระครั้งแรกวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 โดยต้องชำาระเงินกู้ให้ครบภายในระยะเวลา 126 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย MLR-1 ต่อปีภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก และอัตราดอกเบี้ย MLR-0.50 ต่อปีนับจาก

วันที่ครบกำาหนดระยะเวลา 1 ปี จนถึงวันที่ครบกำาหนดปีที่ 3 โดยนำาสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันตามหมายเหตุ 25 

และมีบริษัทใหญ่ร่วมคำ้าประกัน          

             

29. เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (ต่อ)

30. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
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บริษัทใหญ่             

 บรษิทัใหญ่ได้ทำาสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะกบับรษิทัหลายแห่งโดยกำาหนดชำาระคนืเป็นงวดทกุเดอืน จำานวน 36 - 48 

งวดๆ ละประมาณ 0.01 - 0.07 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.59 - 7.48 ต่อปี โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะโอนเป็น

ของบริษัทเม่ือได้จ่ายชำาระค่างวดครบถ้วนแล้ว และมีกรรมการบริษัทเป็นผู้คำ้าประกัน     

        

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด)          

 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรกับบริษัทหลายแห่ง โดยกำาหนดชำาระคืนเป็นงวดทุกเดือน จำานวน 

36 - 48 งวดๆ ละประมาณ 0.04 - 0.05  ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 - 9.00 ต่อปี โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะ

โอนเป็นของบริษัท เมื่อได้จ่ายชำาระค่างวดครบถ้วนแล้ว และมีกรรมการบริษัทเป็นผู้คำ้าประกัน    

         

บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด)          

 บริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรกับบริษัทหลายแห่ง โดยกำาหนดชำาระคืนเป็นงวดทุกเดือนจำานวน 

36 งวดๆละประมาณ 0.013 - 0.22  ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 - 9.00 ต่อปี โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะโอน

เป็นของบริษัท เมื่อได้จ่ายชำาระค่างวดครบถ้วนแล้ว และมีกรรมการบริษัทเป็นผู้คำ้าประกัน    

         

     30. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)



รายงานประจำาปี   2557

96 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทใหญ ่             

 32.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติรายการ

ที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้            

 (1) มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 6,425,917.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 

635,461,843.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 629,035,926.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายของบริษัท

จำานวน 6,425,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท          

 (2) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำาหรับการดำาเนินกิจการของบริษัทและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะ

ยาว รวมถึงมีเงินทุนที่จะเข้าลงทุนใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทจึงมีมติอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำานวน 317,492,174.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 629,035,926.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจำานวน 946,528,100.00 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 (3) มีมติอนุมัติการจัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้    

  (3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 125,807,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้นละ 10 บาท  

  (3.2) จัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 78,629,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (ใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 

หรือ DEMCO-W5)  จัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 78,629,579 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิในการ จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หรือ DEMCO – W6) โดยบริษัทจะ

จัดสรรให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติในข้อ (1) โดยในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน 1.6 หุ้นจะได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำาหรับทั้งใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 

6 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิสำาหรับ DEMCO-W5 เท่ากับ 12 บาท และราคาใช้

สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิสำาหรับ DEMCO-W6 เท่ากับ 15 บาท    

  (3.3) จัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ครั้งที่ 3  (DEMCO- ESOP 3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) เท่ากับ 15 

บาทต่อหุ้น ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำาหนดสิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำานวน 6,425,917 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556   

       

32. ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
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 (3.4) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private 

Placement) ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว จะไม่ตำ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจะไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 10.74 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จด

ทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชำาระกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556      

     

33.  การจ่ายเงินปันผลและสำารองตามกฎหมาย         

 บริษัทใหญ ่            

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.125 

บาท กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2557 รวมเป็นเงินปันผลจำานวน 86.60 ล้านบาท    

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ

จัดสรรเงินกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2556 เป็นทุนสำารองกำาไรตามกฎหมายจำานวน 9.64 ล้านบาท และอนุมัติจ่าย

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลจำานวน 

69.28 ล้านบาท    

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 

บาท โดยจ่ายจากกำาไรสุทธิส่วนที่บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2556   

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ

จัดสรรเงินกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2555 เป็นทุนสำารองกำาไรตามกฎหมายจำานวน 19 ล้านบาท และอนุมัติจ่าย

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556      

        

              

32. ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)

32. ใบสำาคัญเเสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
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 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ให้ใบสำาคัญแสดงสิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ให้เท่ากับ 0.65 บาท 
คำานวณโดยใช้แบบจำาลองการกำาหนดราคาสิทธิตามแบบจำาลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนำาเข้าแบบจำาลอง ได้แก ่
ราคาหุ้น ณ วันที่กำาหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 7.40 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 15 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 43.71 
ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.48 อายุสัญญา 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.5  

          

34. ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
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  ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ DEMCO-ESOP-3 เป็นจำานวน 5.57 และ 
2.78 ล้านบาท ตามลำาดับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “สำารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำานวนเดียวกัน          

  

34. ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)

35. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี Letter of guarantee จำานวน 144.47 ล้านบาท และ 145.13 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ ที่สถาบันการเงินในประเทศไทยออกให้เพื่อคำ้าประกันข้อเสนอขายไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยให้กับ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด และหรือบริษัทในเครือ รวมทั้งการคำ้าประกันอื่นๆ ให้
กับกลุ่มบริษัทในเครือของ Demcoโดยใช้วงเงิน Letter of guarantee ของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน)    
 ในระหว่างปี 2557 บริษัทใหญ่ได้ขอยกเลิกวงเงินสินเชื่อจำานวน 45 ล้านบาท และไถ่ถอนเงินฝากประจำาจำานวน 
47.50 ล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง           
 ณ 31 ธันวาคม 2556 วงเงิน Standby letter of credit ข้างต้นคำา้ประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำาของบริษัทตามที่
กล่าวในหมายเหตุข้อ 25            
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37.3   คดีความฟ้องร้อง            
 บริษัทใหญ ่            
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำานวน 
21.15 ล้านบาทและจำานวน 21.15 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งทนายให้ความเห็นว่า คงไม่ได้รับความเสียหายและฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน         
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ถูกบุคคลธรรมดาเป็นโจทก์ฟ้องคดีละเมิดเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมี 
บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำาเลย ทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องจำานวนประมาณ 163  ล้านบาท 
ต่อมาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลได้มีการนัดไกล่เกลี่ยโดยได้มีการตกลงร่วมกันให้คงเหลือค่าความเสียหายจำานวน
ประมาณ 11 ล้านบาทกว่า ซึ่งจำาเลยทั้งสองเสนอจะชำาระให้เป็นเงินรวมจำานวน 7 ล้านบาท จึงไม่สามารถตกลงกันได้ ใน
ระหว่างปี 2556 ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีขั้นต้นพิพากษาให้จำาเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าความเสียหายเป็นจำานวนประมาณ 
7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย     
 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ต่อมาในปี 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาให้ DEMCO (จำาเลยที่ 
1) ชำาระเงินจำานวน 4.62 ล้านบาทแก่โจทก์  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจำานวน 2.56 ล้านบาทนับแต่
วันที่ 15 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จและศาลให้ยกฟ้องจำาเลยที่ 2 ดังนั้นบริษัทจึงได้รับรู้หนี้สินพร้อม
ดอกเบี้ยดังกล่าวในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว      
     
37.4   สัญญางานจ้างเหมา            
 บริษัทใหญ ่            
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทใหญ่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญางานจ้างเหมาใน
อนาคตเป็นจำานวนเงิน 482.68 ล้านบาท และ 372.15 ล้านบาท ตามลำาดับ      
 บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด)         
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญางานจ้างเหมาใน
อนาคต เป็นจำานวนเงิน 0.82 ล้านบาท และ 5.33 ล้านบาท ตามลำาดับ       

            

37.2 สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า         
  บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการจ่ายชำาระค่าสินค้าในสกุล
เงินตราต่างประเทศ โดยการทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ดังนี้    
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38.         สัญญางานระหว่างก่อสร้าง          
 บริษัทใหญ่            
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทใหญ่มีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและกำาไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสม
จนถึงปัจจุบันสำาหรับงานก่อสร้างเป็นจำานวนเงิน 8,868.95 ล้านบาท และจำานวน 10,208.71 ล้านบาท ตามลำาดับ  
 บริษัทย่อย (บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด)         
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและกำาไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสม
จนถึงปัจจุบันสำาหรับงานก่อสร้างเป็นจำานวนเงิน 226.66 ล้านบาท และจำานวน 42.17 ล้านบาท ตามลำาดับ   
            
39.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน        
 เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ  ที่ทำาให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการ
เงินเพื่อเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้าและบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial instruments) ที่มีสาระ
สำาคัญ ดังนี้   
 39.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ (Credit risk)        
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุ
ไว้กับเครื่องมือทางการเงินจนทำาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน
 บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ทางการเงินของลูกค้าหรือ
คู่สัญญาอย่างสม่ำาเสมอบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ   
 39.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน         
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้
เกิดผลเสียแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไปบริษัทคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยน
ไป ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศดังนี้            
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104 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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106 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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108 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

41.  การออกงบการเงินใหม่           
 เนื่องจากในการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(บริษัท อีโอลัส จำากัด)  บริษัทใหญ่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทใหญ่มีส่วนได้เสียแต่เนื่องจาก
บรษิทัรบัรูร้ายการดงักลา่วโดยรวมสว่นไดเ้สยีทีเ่ปน็สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำานาจควบคมุดว้ยในงบการเงนิรวมสำาหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2557 ดังนั้นบริษัทจึงขอปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 
และจัดให้มีการออกงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขึ้นใหม่เพื่อแทนงบการเงินรวมเดิมที่ออกไป
แล้ว การปรับปรุงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ดังนี้  

 การปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
        

42.  การอนุมัติงบการเงิน          
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558    
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งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

 รายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2555 ตรวจสอบ โดยนางสาวจินตนา  มหาวนิช ผู้

สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดง

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน โดยถูกต้องสมควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้งบการเงิน

ของบริษัทร่วมตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น เพื่อบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมทั้ง

สองปี

 รายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2556  ตรวจสอบโดยนางสาวจินตนา  มหาวนิช ผู้

สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดง

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน โดยถูกต้องสมควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีข้อมูลและ

เหตุการณ์ที่เน้นตามข้อ (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนำา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวและนำาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่นำามาถือปฏิบัติใหม่

ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้สอบบัญชี) มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด (2) หมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 43 ซึ่งระบุว่างบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ข้าพเจ้า (ผู้สอบบัญชี) ได้เคยแสดงความ

เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการแก้ไขและออกใหม่ในงบการเงินรวม โดยจะรับรู้

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัท

ใหญ่มีส่วนได้เสีย โดย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฉบับใหม่นี้ได้ออกแทนรายงานฉบับเดิม ซึ่ง ข้าพเจ้า (ผู้สอบ

บัญชี) มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ 

 รายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2557 ตรวจสอบโดยนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้

สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดง

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน โดยถูกต้องสมควรในสาระสำาคัญตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตฐานการรายงาน

ทางการเงิน โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นตามข้อ (1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และ (2) ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 ซึ่งระบุว่างบการ

เงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการแก้ไขและออกใหม่ในงบการเงินรวม โดยจะรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร

(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทใหญ่มีส่วนได้เสีย 

ตามรายงานลงวันที่ 3 เมษายน 2557 

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน



รายงานประจำาปี   2557

110 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท
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112 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย : ล้านบาท
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งบกระแสเงินสด 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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114 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

หน่วย : ล้านบาท
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คำาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 2556 และ 2557

ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

 บริษัทเฉพาะกิจการดำาเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบ

ไฟฟ้าและเครื่องกล ด้านเสาโทรคมนาคม ระบบอาณัติสัญญาณ ด้านงานอนุรักษ์พลังงาน  ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน โดยวิธีประมูลงานเป็นส่วนใหญ่

 บริษัทย่อยแห่งที่ 1 ดำาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ผลิตและติดตั้งภาชนะรับแรงดัน ธุรกิจ

ก่อสร้างงานด้านโยธา และระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ

 บริษัทย่อยแห่งที่ 2 ดำาเนินธุรกิจและจำาหน่ายเสาโครงเหล็กสำาหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบ

โทรคมนาคม รวมถึงการผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop)  

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของบริษัท สามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1)  ธุรกิจงานบริการ งานบริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท คือ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และงานก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยงานภาครัฐ มีการไฟฟ้า ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นลูกค้าที่สำาคัญ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้

งานของผู้ใช้ไฟ จึงมีการกำาหนดแผนงานลงทุนในระยะยาวที่ชัดเจน และมีมูลค่างบประมาณการลงทุนสูง สำาหรับงาน

ภาคเอกชน มีกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่-ขนาดเล็ก-ขนาดเล็กมาก ( IPP , SPP , VSPP ) รวมถึงกลุ่มผู้

ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นลูกค้าที่สำาคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลการ

ประมูลงานภาครัฐเป็นข้อมูลสาธารณะ จึงมีการแข่งขันในการประมูลงานสูง เป็นเหตุให้อัตรากำาไรขั้นต้นของงานภาค

รัฐต่ำากว่างานภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตของรายได้ และอัตรากำาไรที่เหมาะสม บริษัทจึง

กำาหนดนโยบายที่จะพิจารณาประมูลงานและให้บริการงานโครงการภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับจำานวนโครงการที่บริษัทให้บริการอยู่ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีสภาวะการแข่งขันสูง 

บริษัทได้เข้าสู่การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ

พันธมิตร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงานสำารวจ ออกแบบ ประเมินงบประมาณก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและโยธา รวมทั้ง

เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ. , กฟภ. , กรมป่าไม้ , กรมทางหลวง เพื่อให้การพัฒนาฯสำาเร็จ

ลุล่วงสามารถเริ่มก่อสร้าง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ก่อสร้างระบบไฟฟ้า และโยธา ทั้งโครงการโดยในช่วงแรกไม่ต้องผ่านการ

แข่งขันประมูลงาน

 นอกเหนือจากงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเป็นอีกงานบริการที่มีความสำาคัญ

ต่อการเติบโตของบริษัท เนื่องจากบริษัทเริ่มเข้าสู่การให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคในโรงงานแก่บริษัทเอกชนราย

ใหญ่ และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังขยายช่องทางงานบริการไปสู่งานวางเครือข่าย

สัญญาณสื่อสารให้แก่การสื่อสารทำาให้มีโอกาสเพิ่มรายได้มากขึ้น 

 รายได้งานบริการเฉพาะกิจการในปี 2555 มีมูลค่าเท่ากับ 4,957.43 ล้านบาทเป็นโครงการประเภทพลังงาน

ทดแทนประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมมูลค่า 2,381.89 ล้านบาท งานวิศวกรรม

ไฟฟ้า รวมมูลค่า 2,353.40 ล้านบาทส่วนที่เหลือมูลค่า 222.14 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
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 สำาหรับรายได้งานบริการเฉพาะกิจการ ในปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 5,318.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2555 

ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของงานพลังงานทดแทนทั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ของภาค

เอกชนโดยในปี 2556 งานด้านพลังงานทดแทนมีมูลค่ารวม 3,591.28 ล้าน งานวิศวกรรมไฟฟ้า มูลค่ารวม 1,634.89  ล้าน

บาทส่วนที่เหลือมูลค่า 92.59 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

 ส่วนรายได้งานบริการเฉพาะกิจการ ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 4,368.98 ล้านบาทลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับ

ปี 2556 โดยรายได้งานบริการส่วนที่ลดลงได้แก่งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากในปี  2557 บริษัทได้ลงนาม

ในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในช่วงปลายปีเป็นเหตุให้รายได้งานพลังงานทดแทนในปี 2557 ส่วนใหญ่มา

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ในปี 2557 งานด้านพลังงานทดแทนมีมูลค่างานรวม 1,874.36 ล้านบาท 

งานวิศวกรรมไฟฟ้า มูลค่ารวม 1,912.39 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมูลค่า 582.23 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล ซึ่งในช่วงปี 2556 – 2557 เพิ่มขึ้นจากการขยายงานไปสู่การสร้างระบบถังน้ำามันสำารองให้แก่ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย

 สำาหรับปี 2558 บริษัทคาดว่ารายได้งานบริการจากโครงการพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  35  จาก งานระหว่างดำาเนินการ  ( Backlog ) โครงการพลังงานลมเขาค้อ และ โครงการพลังงานลมวะตะแบก

 2) ธุรกิจงานขาย เฉพาะกิจการเป็นการขายเสาโครงเหล็ก และอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์ยึดจับ 

 โดยในปี 2555 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น  1,085.72 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 306 จากปี 2554 เป็น

รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าร้อยละ 60 และขายเสาโครงเหล็กร้อยละ 40 จากการเพิ่มขึ้น

ของการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและงานเสาโทรคมนาคมที่มีการขยายตัวมากขึ้น

 สำาหรับปี 2556 บริษัทได้โอนกิจให้กับบริษัทย่อยคือบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด ดำาเนินการ  ในส่วนของงาน

ขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำาให้รายได้จากงานขายลดลงเหลือ 88.09 ล้านบาทคิดเป็น ลดลงร้อยละ 92 จากปี 

2555  โดยสัดส่วนรายได้มาจากการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าร้อยละ 27  และขายเสาโครงเหล็กร้อยละ 73 

 ส่วนปี 2557 รายได้จากการขายเท่ากับ 5.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94 จากปี 2556 ทั้งนี้การลดลงเนื่องจากบริษัท

ได้โอนกิจการงานขายเสาโครงเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้บริษัทย่อยเป็นผู้ดำาเนินการ  

 สำาหรับรายได้รวมของกิจการ ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ในปี 2555 เป็นจำานวน 6,009.97 ล้านบาท แบ่งเป็น

รายได้จากงานบริการ 4,986.41 ล้านบาท รายได้จากงานขาย 953.18 ล้านบาท

 ส่วนรายได้รวมของกิจการ ในปี 2556 เป็นจำานวน  5,549.05 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานบริการ 5,267.72 

ล้านบาท รายได้จากงานขาย 219.72 ล้านบาท  โดยการลดลงของรายได้อยู่ในส่วนของบริษัทย่อยผู้ประกอบกิจการผลิต

และจำาหน่ายเสาโครงเหล็กเนื่องมาจากการชะลอแผนการขยายเสาสัญญาณ 3 จีของกลุ่มผู้ประกอบการเสาโทรคมนาคม

ทำาให้รายได้จากการขายเสาโทรคมนาคมลดลง

 สำาหรับปี 2557 รายได้รวมของกิจการเป็นจำานวน 4,920.08 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานบริการ 4,389.47 

ล้านบาท รายได้จากการขาย 466.16 ล้านบาท โดยการลดลงของรายได้เกิดข้ึนในส่วนของธุรกิจงานบริการจากผลกระทบ

ทางด้านการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี 2557
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รายได้

 บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ของงานบริการด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จและรับรู้รายได้จากการขาย

เมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว โดยบริษัทเฉพาะกิจการมีรายได้รวมระหว่างปี 2555 – ปี 2557 จำานวน 6,114.09 ล้านบาท,  5,440.23 

ล้านบาท และ 4,619.03 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นอัตราการลดลงของรายได้ร้อยละ 11 และลดลงร้อยละ 15 ตามลำาดับ 

รายละเอียดของรายได้แยกเป็น

 1) รายได้งานบริการ เฉพาะกิจการเป็นรายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย งานระบบจำาหน่าย

ไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้าย่อย และงานก่อสร้างสายส่ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานโทรคมนาคม งานโยธา และงาน

พลังงานทดแทน โดยรายได้งานบริการจากปี 2555 – ปี2557 มีมูลค่าเท่ากับ  4,957.43 ล้านบาท,  5,318.76 ล้านบาทและ 

4,368.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ร้อยละ 98 และร้อยละ 99 ของรายได้รวมในแต่ละปีดังกล่าว สำาหรับในปี 2555 

บริษัทมีรายได้งานบริการจำานวน 4,957.43 ล้านบาท มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของงานประเภทพลังงานทดแทน

ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48 ของรายได้งานบริการ ส่วนงานก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าย่อย คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้งานบริการ ซึ่งรายได้งานบริการแยกเป็นรายได้ในภาครัฐ ร้อยละ 5 และภาค

เอกชน ร้อยละ 95

 ในปี 2556 รายได้งานบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2555 เป็น 5,318.76 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของงาน

ประเภทพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67  ของรายได้งานบริการ คิดเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2555 ซึ่งรายได้งานบริการแยกเป็นรายได้ในภาครัฐร้อยละ 9 และภาคเอกชน ร้อยละ 91

 ในปี 2557 รายได้งานบริการลดลงร้อยละ 18 จากปี 2556 จากการลดลงของงานประเภทพลังงานทดแทนโดย

เฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยงานในประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้งานบริการ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 48 

จากปี 2556 สำาหรับสาเหตุที่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในช่วงปลายปี 

2557 เป็นเหตุให้รายได้งานพลังงานทดแทนในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำาหรับ

รายได้งานบริการในปี 2557 แยกเป็นรายได้ในภาครัฐ ร้อยละ 25 และภาคเอกชน ร้อยละ 75

 2)  รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการผลิตและจำาหน่ายเสาโครงเหล็ก จำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้าง โดยรายได้จากการขายเฉพาะกิจการในปี 2555 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 1,085.72 ล้านบาท และ 88.09 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 18  และร้อยละ 2 ของรายได้รวมของในแต่ละปี โดย รายได้จากการขายปี 2556 ลดลงร้อยละ 92 จาก

ปี 2555 จากการที่บริษัทได้โอนกิจการในส่วนของงานขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อย   สำาหรับงบ

การเงินรวมรายได้จากการขายในปี 2555 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 953.18 ล้านบาท และ 219.72 ล้านบาท ลดลงเนื่อง

มาจากการชะลอแผนการขยายเสาสัญญาณ 3จี ของผู้ประกอบการเสาโทรคมนาคม

 สำาหรับปี 2557 รายได้จากการขายเฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 5.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของรายได้

รวม คิดเป็นลดลงร้อยละ 94 จากปี 2556 จากการที่กิจกรรมด้านงานขายเสาโครงเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแยกให้

บริษัทย่อยเป็นผู้ดำาเนินการ

 โดยในปี 2557 รายได้จากการขายในงบการเงินรวมเท่ากับ 466.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 จากปี 2556 

เนื่องมาจากการขยายการติดตั้งเสาสัญญาณ 3 จี ของกลุ่มผู้ประกอบการเสาโทรคมนาคม
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 3)  รายได้รวม เฉพาะกิจการสำาหรับปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 5,440.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 คิด

เป็นลดลงร้อยละ 11 จากการลดลงของรายได้จากการขาย ที่ลดลงร้อยละ 92 เนื่องจากโอนกิจการในส่วนของงานขายเสา

โครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อย

 สำาหรับปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมจากงบเฉพาะกิจการเท่ากับ 4,619.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นลด

ลงร้อยละ 15 จากการลดลงของทั้งรายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และรายได้จากงานบริการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานลม คิดเป็นลดลงร้อยละ 94 และร้อยละ 48 ตามลำาดับส่วนรายได้รวมจากงบการเงินรวมปี 2556 – 2557 มีมูลค่า

เท่ากับ 5,541.03 ล้านบาท และ 4,915.47ล้านบาท การลดลงของรายได้รวมในปี 2557 เนื่องจาก ความไม่แน่นอนทาง

ด้านการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ส่งผลให้การประมูลงานภาครัฐล่าช้า รวมถึงบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้าง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในช่วงปลายปี 2557 เป็นเหตุให้รายได้งานพลังงานทดแทนในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 รายได้อื่นปี 2555 เท่ากับ 70.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม ประกอบด้วยประกอบด้วยรายได้จาก

การขายเศษเหล็ก, รายได้ค่าขนส่ง, กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และค่าจ้างชุบสังกะสี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 

ของรายได้รวม สำาหรับรายได้อื่น ในปี 2556 เท่ากับ 33.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 ประกอบด้วย กำาไรจากการ

จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม, รายได้จากการขายเศษเหล็ก วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต, หนี้สงสัยจะสูญรับคืน, ดอกเบี้ย

รับ และค่าเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย

 โดยรายได้อื่นในปี 2557 เท่ากับ 244.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม ประกอบด้วย เงินปันผลรับ

จากบริษัท อีโอลัส เพาเวอร์ จำากัด และบริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จำากัด, กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม, หนี้

สงสัยจะสูญรับคืน, ดอกเบี้ยรับ และค่าเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย

 ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก ภาชนะรับแรง

ดัน บริษัทเริ่มเข้าลงทุนในปี 2551 และได้ลงทุนสร้างโรงงานขนาด 8,000 ตร.ม. เพิ่มเติม โดยเริ่มเปิดตลาดธุรกิจของ

บริษัทย่อย ในปี 2552 หากแต่กิจการได้รับผลกระทบจากปัญหามาบตาพุด ปัญหาวิกฤตทางการเงิน และความไม่สงบ

ทางการเมือง อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2554 บริษัทย่อยได้ขยายแนวธุรกิจเข้าสู่งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งระบบเครื่องกล  

โดยในช่วงปี 2555 เป็นช่วงที่บริษัทย่อยอยู่ระหว่างปรับปรุงธุรกิจ ส่งผลให้รายได้เฉพาะกิจการปี 2555 เป็นจำานวน 

6,114.09 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2555 เป็นจำานวน 6,009.96 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างกันไม่

มากนัก

 ในปี 2556 บริษัทได้โอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด โดยได้โอนงานในส่วนของงานขาย

เสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับบริษัทดังกล่าว 

โดยบริษัทถือหุ้นทั้งหมด แต่เนื่องจากการชะลอแผนการขยายเสาสัญญาณ 3 จีของกลุ่มผู้ประกอบการเสาโทรคมนาคม

ทำาให้รายได้จากการขายเสาโทรคมนาคมลดลง และมีการซื้อขายระหว่างกัน ทำาให้รายได้เฉพาะกิจการและรายได้รวม

แตกต่างกันไม่มากนักโดยรายได้รวมเฉพาะกิจการในปี 2556  เป็นจำานวน 5,440.23 ล้านบาท และรายได้รวมของบริษัท

ในงบการเงินรวมเท่ากับ 5,549.92 ล้านบาท 

 สำาหรับปี 2557 รายได้รวมของบริษัทในงบการเงินรวมเท่ากับ 4,920.08 ล้านบาท มากกว่ารายได้รวมเฉพาะ

กิจการจำานวน 301.05 ล้านบาท จากรายได้ของบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัดจากการเพิ่มขึ้นของงานขายเสาโครงเหล็ก

ในงานโทรคมนาคม ระบบ 3 จี ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในปี 2557
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ต้นทุน

 ต้นทุนเฉพาะกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สอดคล้องกับประเภทของรายได้ โดยบริษัทมีต้นทุนรวม

ในปี 2555 – 2557 จำานวน 5,256.92ล้านบาท 4,776.17 ล้านบาทและ 3,925.60 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นลดลงอัตรา

ร้อยละ 9  และลดลงอัตราร้อยละ 18 ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียดแยกเป็น

 1)  ต้นทุนจากงานบริการ เฉพาะกิจการได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และค่า

ใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (Overhead Cost) โดยในปี 2555 ต้นทุนงานบริการเท่ากับ 4,310.97 ล้านบาท โดยคิดสัดส่วน

ต้นทุนงานบริการต่อรายได้งานบริการเป็นร้อยละ 87 เท่ากับปี 2554โดยสัดส่วนลูกค้าจากภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชน

ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 5 และร้อยละ 95 ตามลำาดับ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการเท่ากับร้อยละ 68 ในขณะ

ที่อัตราการเพิ่มของรายได้งานบริการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับปี 2554 สำาหรับปี 2556  ต้นทุนงานบริการ

เท่ากับ 4,676.12 ล้านบาทโดยคิดสัดส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้งานบริการเป็นร้อยละ 88 โดยสัดส่วนลูกค้าจาก

ภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนในปี2556 เท่ากับร้อยละ 9 และร้อยละ 91 ตามลำาดับโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการ

เท่ากับร้อยละ 8 และอัตราการเพิ่มของรายได้งานบริการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

 สำาหรับปี 2557 ต้นทุนงานบริการเท่ากับ 3,919.65 ล้านบาทโดยคิดสัดส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้งาน

บริการเป็นร้อยละ 90 โดยสัดส่วนลูกค้าจากภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนในปี2557 เท่ากับร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ตาม

ลำาดับโดยอัตราการลดลงของต้นทุนบริการเท่ากับร้อยละ 16 และอัตราการลดลงของรายได้งานบริการ คิดเป็นเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 18 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้ในระหว่างปี 2555 – 2557 มีสาเหตุมาจากการรับ

งานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงปี 2555 – 2556 เป็นโครงการขนาดใหญ่ หากแต่มีลักษณะของโครงการที่ไม่ซับ

ซ้อน เป็นโครงการระยะสั้น และผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก จึงเป็นเหตุให้อัตรากำาไรขั้นต้นในโครงการประเภทนี้ไม่

สูงมากนัก  

 2)  ต้นทุนขายสินค้า เฉพาะกิจการเป็นต้นทุนสินค้าซื้อมาขายไป และต้นทุนผลิตเสาโครงเหล็ก สำาหรับในปี 

2555 และ 2556 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 945.95 ล้านบาท และ 100.05 ล้านบาท ตามลำาดับคิดเป็นลดลงร้อยละ 

89 ตามรายได้จากการขายที่ลดลง เนื่องจากการโอนงานในส่วนของงานขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับบริษัท

ย่อย โดยสัดส่วนต้นทุนขายสินค้าต่อรายได้จากการขายปี 2555 - 2556 เท่ากับร้อยละ 87 และร้อยละ 114 ตามลำาดับทั้งนี้

สัดส่วนของต้นทุนขายในปี 2556 สูงกว่ารายได้ เนื่องจากกำาไรผันแปรไม่เพียงพอต่อต้นทุนคงที่ของบริษัทเนื่องจากราย

ได้จากางานขายที่ลดลง

 ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 5.95 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2556 คิดเป็นลดลงร้อยละ 94 เนื่องจาก

การโอนงานในส่วนของงานขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อย โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จาก

การขายเท่ากับร้อยละ 113 เนื่องจากการตั้งสำารองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและไม่เคลื่อนไหว 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารเฉพาะกจิการ ประกอบดว้ยรายการทีส่ำาคญั เชน่ คา่ใชจ้า่ยพนกังาน คา่สาธารณปูโภค 

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร คา่เสือ่มราคาสำานกังาน คา่เลีย้งรบัรอง คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัรถยนต ์เปน็ตน้ โดยจากปี 2555 และ ปี 2556 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 275.17 ล้านบาท และ 315.95 ล้านบาทตามลำาดับ หรือคิดเป็นอัตราการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ15 จากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าปรับเนื่องจากความล่าช้าของงานโดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย

จากการขายและบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5 ในปี 2555 และร้อยละ 6 ในปี 2556  

 สำาหรับในปี 2557  มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารคิดเป็นจำานวน 244.61 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 คิดเป็นลดลง

ร้อยละ 23 จากการลดลงของค่าปรับเนื่องจากความล่าช้าของงาน และค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจาก

การขายและบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6 
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 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินรวมระหว่างปี 2555 -2557 เป็นจำานวน 299.48 ล้านบาท 

370.74 ล้านบาท และ 273.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ6 ตามลำาดับ     

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผล

ประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2555 มีค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 27.44 ล้านบาท โดยมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน โดยปี 2556 ค่า

ตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 23.93 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 13 จากปี 2555 โดยมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 คน

 ในปี 2557 ค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 23.33 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 จากปี 2556 โดยมีผู้บริหารทั้ง

สิ้น 6 คน

กำาไรขั้นต้น

 กำาไรขั้นต้นรวมของเฉพาะกิจการของบริษัทสำาหรับปี 2555 และ ปี2556 มีมูลค่าเท่ากับ 786.23 ล้านบาท และ 

630.68 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำาไรขั้นต้นรวมที่ร้อยละ 13 ในปี 2555 และร้อยละ 12 ในปี 2556 

 ในปี 2557 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 448.65 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29 จากปี 2556 โดยอัตรากำาไร

ขั้นต้นรวมเป็นร้อยละ 10 ในปี 2557 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของกำาไรขั้นต้นรวมเฉพาะกิจการของบริษัทสามารถแจกแจงได้ตามลักษณะธุรกิจของ

บริษัทดังนี้

 กำาไรขั้นต้นจากงานบริการ ปี 2556 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นจากงานบริการเท่ากับ 642.64 ล้านบาทลดลงร้อยละ 1 

จากปี 2555 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานพลังทดแทน  แต่รายได้ของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในส่วนของภาคเอกชน

ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงกว่าลดลง ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการคิดเป็นร้อยละ 12 ลดลงจากปี 2555 ซึ่งเท่ากับ

ร้อยละ13  ซึ่งอัตราส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ มีอัตราที่ใกล้เคียงกัน

 สำาหรับปี 2557 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นจากงานบริการเท่ากับ 448.65 ล้านบาทลดลงร้อยละ 29 จากปี 2556 จาก

การลดลงรายได้ของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในส่วนของภาคเอกชนซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงกว่างานในภาครัฐรวม

ถึงการรับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ หากแต่มีลักษณะของโครงการที่ไม่ซับซ้อน เป็น

โครงการระยะสั้น และผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก จึงเป็นเหตุให้อัตรากำาไรขั้นต้นในโครงการประเภทนี้ไม่สูงมาก

นัก ทั้งสองส่วนนี้  ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการคิดเป็นร้อยละ10 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12  ซึ่ง

อัตราส่วนงานของภาครัฐเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 25 ในปี 2557 

 กำาไรขั้นต้นจากงานขาย ในปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นจากงานขายจำานวน 11.96  ล้านบาท คิดเป็นลดลง

ร้อยละ 91 จากปี 2555 จากการลดลงของการขายเสาโครงเหล็กทำาให้กำาไรขั้นต้นต่อหน่วยลดลง และ ภาวะตลาดงานขาย

อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีการแข่งขันสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยงานในส่วนดังกล่าวได้โอนให้กับบริษัทย่อยตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556

 สำาหรับปี 2557 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากงานขายจำานวน 0.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 13 

เนื่องจากการลดลงของการรายได้จากการขายที่โอนกิจการให้กับบริษัทย่อย และการตั้งประมาณการสำารองค่าเผื่อสินค้า

ล้าสมัยและไม่เคลื่อนไหว
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กำาไรสุทธิ

 บริษัทมีกำาไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2556  จำานวน 191.30 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 49 จากปี 2555 โดยมี

อัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 3.54 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากรายได้จากการขายและอัตรากำาไรขั้นต้นของงานขายที่ลดลง และ

จากรายการค่าปรับจากความล่าช้าของงานซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติส่งผลให้ของอัตราค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารต่อรายได้ในปี 2556 เพิ่มขึ้น

 สำาหรับปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำานวน 324.84 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2556 

โดยมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 7.43 เพิ่มขึ้นจากปี 2556  เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  2 แห่งที่เริ่มจ่ายเงินปันผล

ในปี 2557

 สำาหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในระหว่างปี 2555 – 2556 มีกำาไรสุทธิ 407.69 ล้านบาท และ 

354.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ของรายได้รวมแต่ละปีตามลำาดับ โดยกำาไรสุทธิที่ลดลงในปี 2556 เป็น

ผลเนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลงและอัตรากำาไรขั้นต้นของงานบริการและงานขายที่ลดลง ทำาให้กำาไรขั้นต้นลดลง 

อย่างไรก็ตามในปี 2556 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น สำาหรับปี 2557 มีกำาไรสุทธิเท่ากับ 361.33 

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2556 เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและการเพิ่มขึ้น

ของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 7

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,240.72 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน 

3,572.81ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของสินทรัพย์รวม (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,667.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 

ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 361.64 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการหลักคือ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 258.02 

ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 75.82 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 68 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ในงบการเงินรวม รวมทั้งสิ้น 5,879.08 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,213.31ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของสินทรัพย์รวม (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,665.77 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 จำานวน 1,418.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการหลักคือ เงินลงทุนระยะยาว

อื่นเพิ่มขึ้น 800 ล้านบาท มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น 357.51  ล้านบาท และ เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

270.29 ล้านบาท   

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
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 - ลูกหนี้การค้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เท่ากับ 1,010.81 ล้านบาท ประกอบด้วย 

(1) ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ 159.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 

(2) ลูกหนี้จากการค้าธุรกิจงานบริการ-สุทธิ 851.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-

สุทธิ ปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย และการเรียกเก็บ

เงินตามการส่งงวดงานของงานบริการ  โดยอัตราการหมุนของลูกหนี้การค้าลดลงจาก 5.18 เท่าหรือ 70 วัน ณ สิ้นปี 2556 

เป็น 4.99 เท่าหรือ 73 วัน ณ สิ้นปี 2557

 ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 คิดเป็นเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 64  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเสาโครงเหล็ก 

 สำาหรับลูกหนี้การค้าจากธุรกิจงานบริการ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปี 2556 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการเรียกเก็บเงินตามการส่งงวดงานของงานบริการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เท่ากับ 927.59 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 

ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ 97.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ (2) 

ลูกหนี้จากการค้าธุรกิจงานบริการ-สุทธิ 830.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 

ปี 2556 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขาย สำาหรับอัตราการหมุนของ

ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 6.69 เท่า หรือ 54 วัน ณ สิ้นปี 2555 เป็น 5.18 เท่า หรือ 70 วัน ณ สิ้นปี 2556

 ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2555 คิดเป็นลดลง

ร้อยละ 48  เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์ไฟฟ้า และการขายเสาโครงเหล็ก 

 สำาหรับลูกหนี้การค้าจากธุรกิจงานบริการ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงร้อยละ 16 จาก ณ สิ้นปี 2555 

เนื่องจากงานโครงการอยู่ในช่วงทำาการก่อสร้างและยังไม่ถึงงวดงานที่สามารถส่งมอบงานและเรียกเก็บได้

 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระ 

โดยกำาหนดนโยบายการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวน สำาหรับลูกหนี้งานบริการที่เกินกำาหนดชำาระ 1 ปี และตั้ง

สำารองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 ของมูลค่าหนี้ สำาหรับลูกหนี้งานขายที่มีอายุมากกว่า 1 ปี  และกำาหนดการตั้งค่าเผื่อ

เต็มจำานวน สำาหรับลูกหนี้เช็คคืน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีรายละเอียดอายุของลูกหนี้การค้า 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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รายละเอียดอายุของลูกหนี้การค้า
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 - มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีมูลค่างานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ 1,126.51 ล้านบาท ลดลงจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 201.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่องจากงานที่แล้วเสร็จผ่านการตรวจ

รับตามงวดงานและเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ อีกทั้งอยู่ในช่วงเริ่มเตรียมงานสำาหรับโครงการใหม่

 - สินค้าคงเหลือ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 327.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 75.82 

ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30  เนื่องจากการเพิ่มของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าระหว่างผลิตตามการ

สั่งซื้อของลูกค้า

 สำาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 251.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 จำานวน 

46.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เนื่องจากการเพิ่มของวัตถุดิบที่รอเข้าติดตั้งในงานโครงการและสินค้า

สำาเร็จรูปที่รอส่งมอบในปี 2557

 

 - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ จำานวน 285.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 จำานวน 18.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ได้แก่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่จ.ลพบุรีซึ่งจะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ใน

ไตรมาส 1 ปี 2558

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 9.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2556 จำานวน 0.13 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกมูลค่าตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระแต่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่ได้มา 

โดยเป็นที่ดินที่บริษัทได้จากการชำาระหนี้ในอดีต ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขายที่ดินดังกล่าวทั้งหมด 

 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำานวน 472.94 ล้านบาท รายการสำาคัญ ได้แก่ลูกหนี้เงิน

ประกัน 152.41 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย จำานวน 81.55 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและ

บริการจำานวน 81 ล้านบาท เงินทดรองจ่าย 80.20 ล้านบาท และเงินปันผลค้างรับ 40.30 ล้านบาท 

 - เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 1,403.67 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 จำานวน 40.42 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อีโอลัส เพาเวอร์ จำากัด จำานวน 166.72 ล้านบาท 

การขายเงินลงทุนในบริษัทอีโอลัส เพาเวอร์ จำากัด ร้อยละ 1 ตามสัญญาผู้ถือหุ้น โดยมีการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ส่วนได้

เสียจากกำาไรของเงินลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำากัดและบริษัทผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ 3 แห่ง จำานวน 181.43 ล้านบาท



ANNUAL REPORT 2014

125Demco Public Company Limited

 - เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนระยะยาวอื่น เท่ากับ 872.85 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

จำานวน 7 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มในบริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอปอร์เรชั่น จำากัด โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.43 

 

สภาพคล่อง 

 ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ 226.35 ล้านบาท เนื่องจากรายการ

สำาคัญที่ทำาให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานลดลงได้แก่ กำาไรจากการดำาเนินงาน 313.50 ล้านบาท การเพิ่มขึ้น

ของลูกหนี้การค้า 85.07 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 77.18 ล้านบาท การลดลงของเจ้าหนี้การค้า 317.69 

ล้านบาท และการลดลงของเงินรับล่วงหน้างานบริการ 108.24 ล้านบาท รวมทั้งจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ซึ่งมีผลให้กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานลดลง แต่บริษัทก็มีมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บลดลง 201.57 ล้านบาท 

ซึ่งทำาให้กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น สำาหรับกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน173.78 ล้านบาท  จาก

เงินสดรับจากเงินปันผล166.72 ล้านบาท เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 60 ล้านบาท แต่ได้มีการซื้อ

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม 49.96 ล้านบาท และจ่ายเงินในการลงทุนในบริษัทผลิตและจำาหน่ายกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  10.32 ล้านบาท ทำาให้กิจการต้องจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 310.27 ล้านบาท โดยมีรายการสำาคัญ

ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 616.86 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว 

41.73 ล้านบาท โดยได้จ่ายชำาระเงินกู้ระยะสั้นอื่น155 ล้านบาท จ่ายชำาระ จ่ายเงินปันผล 155.72 ล้านบาท และ เงินกู้ยืม

ระยะยาว 20.16 ล้านบาท

 สำาหรับปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานเท่ากับ 425.05 ล้านบาท เนื่องจาก

รายการสำาคัญที่ทำาให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้นได้แก่ กำาไรจากการดำาเนินงาน 318.20 ล้านบาท การ

ลดลงของลูกหนี้การค้า 255.26 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 369.17 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินมัดจำารับ

ล่วงหน้างานบริการ 90.22 ล้านบาท และเงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล  65.94 ล้านบาท ซึ่งมีผลให้กระแสเงินสด

จากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็มีมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น 357.40 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากการถูกหัก ณ ที่จ่าย 146.34 ล้านบาท ซึ่งทำาให้กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานลดลง สำาหรับกระแสเงินสด

มีการใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 837.52 ล้านบาท  จากการจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น(บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด) 

800 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 153.68 ล้านบาท แต่ได้เงินสดรับสุทธิจากการซื้อขายสินทรัพย์

ถาวร 57.29 ล้านบาท และการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 60 ล้านบาท ทำาให้กิจการต้องจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 578.58 ล้าน

บาท โดยมีรายการสำาคัญได้แก่ การได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ 976.51 ล้าน เงินสดรับจากการขายคืนหุ้น

สามัญ 220.68 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว 30 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 412.72 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 129.14 ล้านบาท

 ในปี 2557 สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.28 เท่า และ 1.16 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก

ปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน

หมุนเวียนที่คิดเป็นร้อยละ 4 แต่มี cash cycle ลดลงเป็น 13วัน จากระยะเวลาการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 11 วัน จากเดิม 

9 วันในปี 2556  เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 73 วันจาก 70 วันในปี 2556 และบริษัทมีระยะ

เวลาจ่ายชำาระหเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นจาก 61 วันในปี 2556 เป็น 71 วันในปี 2557 
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สำาหรับปี 2556 สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.20 เท่า และ 1.10 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2555 

เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ15 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน

คิดเป็นร้อยละ 2 แต่มี cash cycle เพิ่มขึ้นเป็น 18 วัน จากระยะเวลาการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 9 วัน จากเดิม 6 วันในปี 

2555 เนื่องจากบริษัทสต๊อคสินค้าสำาหรับงานบริการซึ่งจะส่งเข้าติดตั้งในต้นปี 2557 เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 70 วันจาก 54 วันในปี 2555 แต่บริษัทมีระยะเวลาจ่ายชำาระเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นจาก 54 วันในปี 2555 

เป็น 61 วันในปี 2556 

 

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสภาพคล่องโดยการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดของแต่ละ

โครงการ  ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติ และควบคุมการดำาเนินงานจากผู้บริหารของบริษัท และจะดำาเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงประมาณการเป็นรายไตรมาสนอกจากนั้น บริษัทยังมีการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทในภาพรวม   

โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงทุกเดือน

  

 

แหล่งที่มาของเงินทุน

 - หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,894.98 ล้านบาทประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,790.70 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของหนี้สินรวม และ หนี้สินไม่หมุนเวียน 104.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ

หนี้สินรวม ทั้งนี้หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำานวน 151.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากเพิ่มของหนี้สินหมุนเวียนจำานวน 101.77 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นรายการหลักของเงินเบิก

เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 615.65 ล้านบาท หนี้สินที่ลดลงได้แก่เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 

317.83 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้น 155 ล้านบาท และ เงินรับล่วงหน้างานบริการ 108.24 ล้านบาท

 โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยรายการหลัก คือเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารคิดเป็นร้อยละ 52 ของหนี้สินหมุนเวียน, เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายคิดเป็นร้อยละ 25 ของ

หนี้สินหมุนเวียน, เงินมัดจำารับล่วงหน้างานโครงการคิดเป็นร้อยละ 7 ของหนี้สินหมุนเวียน, เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นคิด

เป็นร้อยละ 4 ของหนี้สินหมุนเวียน,  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,743.97 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

จำานวน  52.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 2,688.93 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย

ละ 98 ของหนี้สินรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียนจำานวน 55.04 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของหนี้สินรวม 

 

 - ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,345.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำานวน 

210.63 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำาคัญได้แก่ จากการเพิ่มขึ้นของกำาไรเบ็ดเสร็จจำานวน 361.65 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 

155.86 ล้านบาท
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,135.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำานวน 

1,366.04 ล้านบาท โดยมีรายการที่สำาคัญได้แก่  จากการเพิ่มขึ้นของกำาไรเบ็ดเสร็จจำานวน 354.13 ล้านบาท และการเพิ่ม

ขึ้นของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจำานวน 975.53 ล้านบาทจากการใช้สิทธิในใบสำาคัญแสดงสิทธิซึ่งออกให้แก่

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ขายหุ้นทุนซื้อคืนรวมส่วนเกินจากการขายหุ้นสามัญ 214.08 ล้านบาท จ่าย

เงินปันผล 147.86 ล้านบาท

 ทั้งนี้บริษัทได้มีเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานในปี 

2554 โดยรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลง โดยบันทึกปรับกับกำาไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นจำานวน 

40.36 ล้านบาท

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติรายการที่เป็น

สาระสำาคัญ ดังนี้

 1) มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 6,425,917.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 

635,461,843.00  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 629,035,926.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายของบริษัท

จำานวน 6,425,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 2) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำาหรับการดำาเนินกิจการของบริษัทและมีความมั่นคงทางการเงินใน

ระยะยาว รวมถึงมีเงินทุนที่จะเข้าลงทุนใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทจึงมีมติอนุมัติ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำานวน 317,492,174.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 629,035,926.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 946,528,100.00 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 317,492,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท 

 3) มีมติอนุมัติการจัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

  1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 125,807,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้นละ 

10 บาท

   2. จัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 78,629,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (ใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 

5 หรือ DEMCO-W5) จัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 78,629,579 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ

สำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (ใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 หรือ DEMCO – W6) โดย

บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติในข้อ (1) โดยในอัตราส่วนการจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.6 หุ้นจะได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำาหรับทั้งใบสำาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และใบสำาคัญ

แสดงสิทธิครั้งที่ 6 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิสำาหรับ DEMCO-W5 เท่ากับ 12 

บาท และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิสำาหรับ DEMCO-W6 เท่ากับ 15 บาท 
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  3. จัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP 3) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) เท่ากับ 15 

บาทต่อหุ้น ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำาหนดสิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำานวน 6,425,917 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556

  

  4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 31.1(3) ให้แก่

บุคคลในวงจำากัด (Private  Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ต่ำากว่าราคาเสนอขายหุ้น

สามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจะไม่ต่ำากว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 10.74 

ล้านบาท

  ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชำาระกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2556

 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 /2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์

ในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี้          

 1) อนุมัติการโอนกิจการส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 

และงานขายให้แก่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด และกำาหนดให้โอนสินทรัพย์และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตเสา

โครงเหล็กและงานขายให้กับ บริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จำากัด ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้อง

 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จำากัดจาก 1,000,000.00 บาท เป็น 

130,000,000.00 บาทและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์

ในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญดังนี้ 

 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 

 (DEMCO-W5)         

 ชนิด     : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

 จำานวนที่ออก    : ไม่เกิน 78,629,492 หน่วย      

 ราคาต่อหน่วย    : 0 บาท (ศูนย์บาท)      

 อัตราการใช้สิทธิ    : ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น    

      สามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ

      อัตราการใช้สิทaธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ    

 ราคาการใช้สิทธิ   : 12 บาท ต่อหุ้น      

 วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ  : วันที่ 5 กรกฎาคม 2556      

 อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ  : 1 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญ

      แสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม2556 จนถึง

      วันที่5 กุมภาพันธ์ 2558) ทั้งนี้ภายหลังการ

      ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิบริษัทจะไม่ขยาย

      อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 จำานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ : ไม่เกิน 78,629,492 หุ้น  เพื่อรองรับใบ

      สาคัญแสดงสิทธิ

 ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัทนำา    

      ใบสำาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด

      หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน

      38,053,393 หน่วย
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6  (DEMCO-W6)    

        

 ชนิด      : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้   

 จำานวนที่ออก     : ไม่เกิน 78,629,579 หน่วย     

 ราคาต่อหน่วย     : 0 บาท (ศูนย์บาท)     

 อัตราการใช้สิทธิ     : ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น   

       สามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ

       อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

 ราคาการใช้สิทธิ    : 15 บาท ต่อหุ้น      

 วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ   : วันที่ 5 กรกฎาคม 2556     

 อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   : 2 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดง   

       สิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 จนถึง   

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559) ทั้งนี้ภายหลังการ

       ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิบริษัทจะไม่ขยาย

       อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 จำานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้  : ไม่เกิน 78,629,579 หุ้นเพื่อรองรับใบ

       สำาคัญแสดงสิทธิ

 ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ  : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 บริษัทนำา   

       ใบสำาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน

       ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       จำานวน 38,053,393 หน่วย 
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP3)         

   

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ให้ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (DEMCO-ESOP3) จำานวน 28,000,000 โดยมี

เงื่อนไขว่า ผู้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิ (DEMCO-ESOP3) จะต้องปฏิบัติงานกับบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจะสามารถ

ใช้สิทธิได้ทั้งหมดใบสำาคัญแสดงสิทธิข้างต้นเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ไม่มีราคาเสนอ

ขายใบสำาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก มีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น

สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 15 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ        

    

 ตลาดรองของใบสำาคัญแสดงสิทธิ  : บริษัทจะไม่นำาใบสำาคัญแสดงสิทธิไปจด   

       ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำานวน    

       28,000,000 หน่วย ที่เสนอขายตาม

        โครงการ ESOP นี้ ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ   

       สามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ   

       ที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 5 ครั้ง โดย

       สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบ    

       ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทออก

       และเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวัน   

       ครบกำาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่

       บริษัทออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดง   

       สิทธิ คือวันที่ 5 กรกฏาคม 2559

 วันใช้สิทธิครั้งแรก    : ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้   

       ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   

       ทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคน

       ได้รับจัดสรรจากบริษัท     

 วันใช้สิทธิครั้งที่ 2    : ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้   

       ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

       ทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคน   

       ได้รับจัดสรรจากบริษัท     

       (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1) 

 วันใช้สิทธิครั้งที่ 3    :  ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้   

       ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

       ทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคน

       ได้รับจัดสรรจากบริษัท

       (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-2)
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  วันใช้สิทธิครั้งที่ 4   : ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้   

       ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   

       ทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคน   

       ได้รับจัดสรรจากบริษัท

       (รวมสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)   

  วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย   : ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้   

       ร้อยละ 100 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

       ที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละคน    

  

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ให้ใบสำาคัญแสดงสิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ให้เท่ากับ 0.65 บาท 

คำานวณ โดยใช้แบบจำาลองการกำาหนดราคาสิทธิตามแบบจำาลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนำาเข้าแบบจำาลอง 

ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กำาหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 7.40 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 15 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 

43.71 ความคาดหวัง อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.48 อายุสัญญา 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.50 

ในระหว่างปี 2556 และ2557 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ DEMCO-ESOP-3 เป็นจำานวน 2.78 ล้านบาท และ 

5.57 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “สำารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” 

ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำานวนเดียวกัน 

หุ้นทุนซื้อคืน

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารการเงินสำาหรับสภาพคล่องส่วนเกิน จำานวนเงินไม่เกิน 214 ล้านบาท เป็นจำานวนหุ้น 40 ล้าน

หุ้น โดยจะดำาเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554 

และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นซื้อคืนภายหลัง 6 เดือน นับการซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่

ซื้อคืนหุ้นเสร็จแล้วเสร็จ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นสามัญซื้อคืนจำานวน 18.33 ล้านหุ้น ราคาทุนรวม 93.20 ล้านบาท

  ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้จำาหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจำานวน 14.15 ล้านหุ้น ราคาทุนจำานวน71.96 ล้านบาท 

และมีส่วนเกินทุนจากการจำาหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจำานวน 31.08 ล้านบาท และในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ทำาการซื้อ

หุ้นสามัญคืนจำานวน 7.70 ล้านหุ้น ราคาทุนรวมจำานวน 40.97 ล้านบาท

 ตามจดหมายของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวัน

ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำาไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำาไรสะสมไว้เป็นเงิน

สำารองเท่ากับจำานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อคืนจนกว่าจะมีการจำาหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำาระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้น

ซื้อคืนที่จำาหน่ายไม่หมด แล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้จัดสรรกำาไรสะสมเป็นสำารองสำาหรับหุ้นซื้อ

คืนจำานวน 93.20 ล้านบาท 

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้จำาหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจำานวน 18.33 ล้านหุ้น ราคาทุนจำานวน 93.20 ล้านบาท 

และมีส่วนเกินทุนจากการจำาหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจำานวน 120.87 ล้านบาท  
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ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.87 เท่า ลดลงจากปี 2556 

เล็กน้อย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนิ้สินรวมในอัตราร้อยละ 6 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7  ทั้งนี้

การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มาจากการกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีที่มากกว่าหนี้สินที่

เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.88 เท่า ลดลงจากปี 2555 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนิ้สินรวมในอัตราร้อยละ 2 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 77 ทั้งนี้การลด

ลงของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำาคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W3, 

DEMCO-W4 และเงินรับจาการขายคืนหุ้นสามัญ รวมถึงกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ สำานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ 

มีค่าตอบแทนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,300,000บาท โดยเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำานวน 1,125,000 บาท 

และค่ารับรองงบการเงินประจำาปีเท่ากับ 175,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) อีกจำานวน 187,800 บาท ซึ่ง

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชี

 สำาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ สำานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ 

มีค่าตอบแทนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,190,000บาท โดยเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำานวน 1,020,000 บาท 

และค่ารับรองงบการเงินประจำาปีเท่ากับ 170,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) อีกจำานวน 132,600 บาท ซึ่ง

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชี

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก

 ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการของผู้

บริโภค ทำาให้การลงทุนของภาคเอกชนชะงักงัน อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายที่จะเร่งการลงทุนภาครัฐ

ในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องน่าจะทำาให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัว

ได้บ้าง ซึ่งในระหว่างรอการฟื้นตัวบริษัทได้ขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและแสง

อาทิตย์  ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาโครงการและผู้ก่อสร้างเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และการสร้างรายได้ ที่จะบรรเทา

ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินและการผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อบริษัท

การเข้าลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ส์ โฮลดิ้ง  จำากัด

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติ อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท 

วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัด (“วินด์ เอนเนอร์ยี่”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนจำานวน 5,263,158 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำากัดซึ่งภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน 

วินด์ เอนเนอร์ยี่ จำานวน 4,210,526 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอนเนอร์ยี่  รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโครงการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม 12 โครงการกำาลังการผลิตรวม 1,059.80 MW วัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้รับผลตอบแทนจาก

โครงการที่หลากหลาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต
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To the shareholders and the board of directors of Demco Public Company Limited

 I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Demco Public 

Company Limited and its subsidiaries and of Demco Public Company Limited, which comprise the consolidated 

and separate statements of financial position as at December 31, 2014, and the related consolidated and separate 

statements of comprehensive income, changes in shareholder’ equity and cash flows for the year then 

ended, and a summary of significant accounting policies and other notes.

Management’s responsibility for the financial statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines 

is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement. Whether 

due to fraud or error.

Auditor’s responsibility
 My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted 

my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 

requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements 

are free from material misstatement.

 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 

in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment 

of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those 

risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation 

of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 

for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes 

evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 

by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

 I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

my audit opinion.

 Auditor’s Report                                                          
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Opinion
    In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in 

all material respects, the consolidated and separate financial position of Demco Public Company Limited 

and its subsidiaries and of Demco Public Company Limited as at December 31, 2014, and consolidated and 

separate results of operations and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards.

Other matters
 The consolidated and the separate company financial statements for the year ended December 31, 2013, 

of Demco Public Company Limited and its subsidiaries, and of Demco Public Company Limited, respectively, 

were audited by another auditor of our firm who expressed and unqualified opinion and emphasis of matters 

regarding; (1) change in accounting policy made due to the adoption of Thai Accounting Standard12 “Income 

Taxes,” and (2) attention drawn to Note 43 to the financial statements stated that consolidated financial statements 

for the year ended December 31, 2013 have been revised and reissued to recognize investment in and share 

profit (loss) from an associate at company’s percentage of holdings only, under a report dated April 3, 2014 

        C&A Audit Office Co., Ltd.

                 (Mrs. Chintana Techamontrikul)

                 Certified public accountant (Thailand) no. 5131

Bangkok :  February 27, 2015
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                     Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company     
                            Notes to the  Financial Statements       

    For the years ended December 31, 2014
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1.  General information            

 Demco Public Company Limited (“the company”) was registered as a limited company under the Thailand 

Civil and Commercial Code on September 1, 1992 with registration no.0105535084271, the company was transformed 

to be a public company with registration no.0107549000092 on May 26, 2006. The core business of the company 

operates as contractor of electric system construction  andservice work in the field of electric engineering and all type 

of telecommunication. In addition, it is producer of galvanized steel structure and purchase and sells electric system 

equipment.    

 The company’s registered office are as follows :        

 Head office   59 Moo 1, Suanphrikthai, Muang, Pathumthani, Thailand    

 Branch 1        64 Moo 4, Bo Thong, Nongmuang, Lopburi, Thailand    

 During 2013, the company transfer building factory to Demco power Co.Ltd.,     

 For reporting purposes, the company and its subsidiary are referred as “the group”.     

             

2.  Basis of preparation             

 2.1 Statement of compliance          

 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS) 

under the Accounting Act B.E. 2543 being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession 

Act B.E. 2547 and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities 

and Exchange Act.       

 The financial statements have been perpared under the historical cost convention except some transactions 

are valued at fair price as disclosed in the accounting polices below.      

 An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared from the statutory 

financial statements that are issued in thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation between 

the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.     

 2.2 Presentation currency           

 The financial statements are prepared and presented in Thai Baht.       

 2.3 Use of estimates and judgements         

 The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 

estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and reported amounts of assets, liabilities, 

income and expenses. Actual results may differ from these estimates. 

 Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 

are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.    

        

     

                     Demco Public Company Limited and Its Subsidiary Company     
                            Notes to the  Financial Statements       

    For the years ended December 31, 2014
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 2.3 Use of estimates and judgements (continue)       

 Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting 

policies that have the effect on the amount recognised in the financial statements is included in the following notes: 

  2.3.1  Estimated construction project costs       

   The company estimates costs of construction projects based on details of the construction 

work, taking into account  the volume and value of construction materials to be used in the project, labour costs and 

other miscellaneous costs to be incurred to completion of service, taking into account the direction of the movement 

in these costs. Estimates are reviewed regularly or whenever actual costs differ significantly from the figures used in 

the original estimates       

  2.3.2  Provision for losses on construction projects      

   Management applied judgement in estimating the loss they expect to be realised on each 

construction project, based on estimates of anticipated costs that take into account the progress of the project and 

actual costs incurred to date, together with fluctuations in costs of construction materials, labour and the current 

situation         

  2.3.3  Leases           

   In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the 

management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased 

asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement    

  2.3.4   Allowance for doubtful accounts        

   In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment 

and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the 

prevailing economic condition.         

  2.3.5  Allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories    

   The company maintains an allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories 

to reflect impairment of inventories. The allowance is based on consideration of inventory turnover and deterioration 

of each category.           

  2.3.6 Impairment of assets         

   The Company treats assets as impaired when the management judges that there has been 

a significant decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The 

determination of what is “significant” requires        

  2.3.7      Property plant and equipment/Depreciation       

   In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make 

estimates of the useful lives and residual values of the company’s plant and equipment and to review estimate useful 

lives and residual values when there are any changes. In addition, the management is required to review property, 

plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined 

that their recoverable amount is lower than the carrying cost. This requires judgments regarding forecast of future 

revenues and expenses relating to the assets subject to the review.       
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  2.3.8 Deferred tax assets         

  Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the extent that it is 

probable that taxable profit will be available against which these differences can be utilised. Significant management 

judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely 

timing and level of estimate future profits.      

  2.3.9   Retirement employee benefits        

  The company has commitments on retirement benefits to employees under the Thai Labour Law. 

The amount of provision presented in the statement of financial position represents the present value of employee 

benefit obligations which is determined on an actuarial basis using various assumptions. The assumptions used in 

determining the net period cost for employee benefits includes the discount rate, the rate of salary inflation and employee 

turnover and others. Any changes in these assumptions will impact the net periodic cost recorded for employee benefits. 

On an annual basis the company determines those assumptions i.e. the appropriate discount rate, which should represent 

the interest rate that should be used to determine the present value of future cash flows currently expected to be required 

to settle the employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the company considers the current yields 

on long-term government bonds.     

2.4  Basis of preparation consolidated financial statements       

  2.4.1 The consolidated financial statements based on Demco Public Company Limited which 

has fully control.             

  2.4.2 Assets, liabilities, and financial performance of subsidiary have been included in the 

consolidated financial statement at acquisition date until liquidation date.      

  2.4.3 The related parties transactions have been eliminated from the consolidated financial 

statements.           

  2.4.4 The consolidated financial statements including Demco Public Company Limited 

(“the company”) and the following subsidiaries.         
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 During 2014, the group shareholding structure is changed as described in Note 18. Due to the loss in control 

of those subsidiaries, they are no longer considered 95 subsidiaries since then. The consolidated statement of financial 

position as at December 31, 2014 does not include those subsidiaries. However, the statement of comprehensive income 

for the year ended December 31, 2014 include operating result of the subsidiaries from January 1, 2014 to the date of 

loss in control as described in Note 18.    

 In during year 2013, the company invest in subsidiaries 5 company   which details is described in note of 

financial statements 19.             

 2.4.5 The financial statements of subsidiary, all of which are juristic entities organized under 

  foreign laws and are treated as overseas units, are consolidated by converting the amounts 

  incurred in foreign currencies into Baht as follows:       

 - Assets and liabilities in both monetary and non-monetary items are all converted at 

  the prevailing closing exchange rates at the end of the relevant accounting periods.   

 - Share capital is converted at the prevailing exchange rate on the date such capital 

  fund is received.           

 - Revenues and expenses are converted at the average exchange rate of each month.  

 2.4.6 Difference in exchange rate from translation of financial statement is presented as difference 

  in exchange rates on translation of financial statement under the shareholders’ equity.  

 2.4.7 Investments in associates and  jointly controlled companies are accounted for in the consolidated 

  financial statements using the equity method.        

 2.4.8 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and associates 

  presented under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public.   
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3.  Accounting standards
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4.  Significant accounting policies           
 4.1 Revenue and expenses recognition        
  Recognition of Revenues from Services Construction contracts     
 Revenue and cost incurred for the period  from service construction contract  is recognized  as soon as it can 
be estimatedreliably, revenue from service construction contract is recognized in accordance with fixed price contract by 
percentage the ratioof entire cost of completion method which is computed in accordance with construction incurred 
over the total cost whichestimated to be used in the construction in accordance with the contract. It task compared with the 
ratio of task completion whichdetermined by engineers. When it is probable that total contract costs will exceed total 
contract revenue, the expected loss is recognized immediately as an expense in the statement of income.   
 Installment due under contract but not yet received is shown as “Account receivable”. The excess of revenue 
recognised under the percentage of completion method over the amount of installment due under contract is shown as“Unbilled 
completedwork” under current assets. The excess of installment due under the contract over the revenue recognised 
under the percentage of completion method  is shown as “advance from customer for services” under current liabilities.  
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4.1 Revenue and expenses recognition (continue)        

 Recognition of revenues from sales and services        

 Value for the sale of goods and services net of output tax, rebates and discounts.     

 Revenue from sales of goods is recognised when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred 

to the buyer.           

 Revenue from services is recognised as revenue in the year in which the service is rendered.   

 Income from cancelled contracts is recognised when contracts are cancelled by customers.    

 Rental income is recognised on a straight-line basis over the lease term.     

 Interest income is recognised on a time proportion basis, taking account of the principal outstanding and the effective 

rate over the period to maturity         

 Cost and other expenses recognised  on an accrual basis.      

4.2 Cash and cash equivalents          

 Cash and cash equivalents are carried on the balance sheets at cost. Cash and cash equivalents comprise cash 

on hand,deposits held at call at banks and other short-term highly liquid investments with maturities of three months or less 

from the dateof acquisition and are not used as collateral.   

4.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts      

 Trade accounts receivable are initially recorded at cost but later stated at net realizable value. 

 The company and its subsidiaries provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection 

losses thatmay be incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on collection experience coupled 

with are view of the current status of the existing receivables.  

 Doubtful accounts and bad debts during the year are selling and administratives expenses which recognized in 

statement income. 

4.4 Inventories            

 Finished goods, work in process and raw materials are valued at the lower of cost and net realizable value.

 Cost of goods from order of client  is determined by the specific method, other cost of goods is determined by 

first in first out method (FIFO).          

 The net realisable value is from an estimate of selling price in the ordinary course of business, minus the costs 

of completion and selling expenses.          

 The cost of purchase comprises both the purchase price and direct cost which related to that purchasing expenses,-

such as transportation charge less all attributable discounts and allowances or rebates (if any).    

 The cost of finished goods and work in progress comprised of direct materials, direct labour, other direct costs and 

overhead cost which allocated on the basis of normal operation activities.    

 Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.    
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4.5 Investments            

 Investments in subsidiary associate company and jointly controlled companies dertakings are accounted for in 

the company financial statements by using the cost method of accounting less an allowance for impairment in value. 

Under the cost method (if any), income from investments in subsidiaries and associate company  will be recorded when 

dividends are declared.       

 Subsidiaries are all entities over which the company has the power to govern the financial and operating policies 

generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. When assessing whether the controls 

another entity, the company considers the existence and effect of voting rights that are currently exercisable or convertible, 

including potential voting right which held by other entities. The company consolidated financial statement of subsidiaries 

from the date on which control is transferred to the company and are no longer consolidated from the date that control ceases  

 The Group uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The consideration 

transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred and the 

equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting 

from a contingent consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets 

acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair 

values at the acquisition date. On an  acquisition by acquisitionbasis, the Group recognises any non-controlling interest 

in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets. 

 Accounting policies of associates and investment on joinly controlled companies have been changed where 

necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group. Dilution gains and losses arising in investments 

in associates are recognised in the profit or loss       

 Investments in associates company and jointly controlled companies are accounted for in the separate financial 

statements carried at cost less an allowance for impairment in vlue (if any), investment inassucials company and jointly 

controlled companies are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method.   

 General investment are investments in non-marketable equity securities which are classified as general investment 

carried at cost less an allowance for impairment in value (if any).      

 Held-to-maturity investment are stated by amoretize cost menthod under effective rate.

 Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are classified 

as held-to-maturity and are included in non-current assets, except for maturities within 12 months from the balance sheet 

date whichare classified as current assets.      

 Purchase and sales of investment are recognized on the trade date, which is the date that the company commits 

to purchase or sell the investment. Cost of investment includes transaction costs.   

 A test for impairment in carried out when there is a indicating factor that an investment might be impaired. If 

the carring value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the statement of 

income.  

 On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carring amount is charged 

or credited to the statement of income. When disposing of part of the company of a particular investment in debt or 

equity securities, the carring amount of the disposed part is determined by the weight average carring amount of the 

total holding of the investment.           
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4.6 Goodwill            

 Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business combination over the 

fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of business 

combination, the excess is immediately recognised as gain in profit or loss.   

 Goodwill is carried at cost less any accumulated impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually and 

when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. 

 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated  to each of the 

Company’s cash generating units (or group of cash-generating units) that are expected to benefit from the synergies of 

the combination. The Company estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of 

cash-generating units) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-generating unit is less 

than the carrying amount, an impairment loss is recognised in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill 

cannot be reversed in future periods.  

4.7 Investment property           

 Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied 

by the company, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed 

or developed for future use as investment property.    

 Investment property of the parent company is land held for a currently undetermined future use. The 

parent company has not determined that it will use the land as owner-occupied property or as capital appreciation. 

 Investment property is measured initially at its cost including related transaction costs. After initial recognition, 

investment property is carried at cost less accumulated impairment losses (if any).   

 Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future 

economic benefits associated with the expenditure will flow to the group and the cost of the item can be measured 

reliably.            

 All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred.    

4.8 Property, plant and equipment-net         

 Land is stated at cost less allowance for loss on impairment of assets (if any).    

 Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment 

of assets (if any).           

 Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, 

only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the 

cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other 

repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.  

 Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost of each asset, to their residual 

values over their estimated useful lives as follows.       

 No depreciation is provided on land and assets under installation.    

 Estimated useful lives are follower :         
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            Estimated useful lives  

  - Land improvements     5 and 10 year    

  - Building and improvements    5 and 20 year    

  - Machines and equipment    5 and 15 year    

  - Fixtures and office equipment    3 and 10 year    

  - Vehicles      5 and 15 year    

 The assets’ residual values and useful lives are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each 

reporting period.            

 Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written 

down immediately to its recoverable amount.          

 Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount and are recognised 

within “other gains or losses, net” in profit or loss.      

 The interest costs of borrowings to finance the construction of asset, are capitalized as part of the asset,during the 

period of time requirement so that the asset is properly prepared for use. 

4.9 Intangible assets           

 Computer software           

 Acquired computer software licences are capitalised as intangible assets on the basis of the costs incurred 

to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives 5 

years.  

 Intangible assets are recorded at cost and will not revalued.  The carrying amount of each intangible asset is 

reviewed annually and adjusted for impairment where it is considered as necessary. 

4.10 Impairment of assets           

 The carrying amounts of the company’s assets are reviewed on each balance sheet date to determine whether 

there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated. 

 An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 

its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income.     

 Calculation of recoverable amount         

 The recoverable amount is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing 

value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate 

that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an 

asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount 

is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.      

 Reversals of impairment           

 An impairment loss is reversed if there has been change in the estimates used to determine the recoverable 

amount.  

 An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the 

carrying amountthat would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been 

recognised.             

          

4.8 Property, plant and equipment-net (continue)



รายงานประจำาปี   2557

158 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

4.11 Accounting for leases - where the company is the lessee       

 Long term leases which substantially transferred all the risks and rewards of ownership are classified as finance 

leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property or 

the present value of the minimum lease payments.    

 The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payable. The interest 

element of the financial cost is charged to the statement of income.     

 Asset acquired under finance leases while depreciation is carried throughout the useful life of leased asset. 

However, if there is uncertainly in the right of ownership when the contract is terminated, depreciation is carried 

according to useful life of leased assets or life of leased contract whichever the period is lower.    

 Long term leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified 

as operating leases. Payment made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged 

to the statement of income on a straight-line basis over the period of the lease.      

 When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to be made 

to the lesser by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination takes places. 

4.12 Employee benefits           

Short term employee benefits           

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognized as 

expenses when incurred.         

Post-employment benefits employee benefits         

 Defined contribution plans           

 The parent company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed 

by employees and by the company. The fund’s assets are separated from trust fund and the company, and recognised as 

expenses when incurred.       

 Defined benefit plans employee benefits         

 The group company has obligations in respect of the severance payments which paid to employees when 

their retirement have incurred under labor law. The group company treats these severance payment obligations as a 

defined benefit plan.           

 The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary, 

using the projected unit credit method. Such determination is made based on various assumptions, including discount 

rate, future salary increase rate, staff turn over rate, mortality rate, and inflation rates.     

 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised in other comprehensive income 

and all expenses related to defined benefit plans in profit or loss.       
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4.13 Provision            

 Provision are recognized when the company has a present legal or constructive obligation as a result of past event, 

it isprobable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimation of the amount 

can be made.Where the company expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate 

asset buy only when the reimbursement is virtually certain.        

4.14 Financial instrument           

 Financial assets carried on the balance sheet include cash and deposits at financial institution, trade accounts 

receivable, prepaid expense. Financial liabilities carried on the balance sheet include short-term loans from financial institutions, 

trade account payable and long-term loans. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual 

accounting policy statements associated with each item.       

4.15 Foreign currency translation          

 Functional and presentation currency         

 Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the currency of 

the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’). The financial statements are 

presented in Thai Baht, which is the Group’s functional and presentation currency.

 Transactions and balances           

 Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at the date of 

the transaction Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Thai Baht at the exchange 

rate prevailing at the statement of financial position date. Gains and losses resulting from the settlement of foreign currency 

transactions, and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, are recognised 

in the profit or loss.            

 The statements of comprehensive income and cash flows of foreign entities are translated into the group’s reporting 

currency at the weighted average exchange rates statement of financial position are translated at the exchange rates 

ruling on the end of reporting period. Currency translation differences arising from the retranslation of the net investment 

in foreign entities are taken to shareholders’ equity. On disposal of a foreign entity, accumulated exchange differences 

are recognised in the statement of comprehensive income as part of the gain or loss on sale.    

4.16 Earnings (loss) per share           

 Primary earnings (loss) per share           

 Primary earnings (loss) per share is calculated by dividing net profit (loss) with weighted average the number 

of issued and paid-up shares.            

 Diluted earning (loss) per share           

 The diluted earnings per share is calculated adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding 

to assumeconversion of all dilutive potential ordinary shares. The company has dilutive potential ordinary shares : warrants 

for offering to directors and staff. The convertible share is assumed to have been converted into ordinary shares. For the 

warrant, a calculation is made to determine the number of shares that could have been acquired at fair value of the company’s 

shares 
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based on the monetary value of the subscription rights attached to outstanding share options. The number of shares 

calculated as above is compared with the number of shares that would have been issued assuming the exercise 

of the  warrant. The difference is added to the denominator as an issue of ordinary shares for no considera-

tion.No adjustment is made to earnings. 

4.17 Treasury stock            

 Treasury shares are stated at cost and presented as a deduction from shareholders’ equity. Gains on 

disposal of treasury shares are determined by reference to the carrying amount and are presented as premium on treasury 

shares. Losses on disposal of treasury shares are determined by reference to the carrying amount and are presented in 

premium on treasury shares and retained earnings, consecutively. 

4.18 Legal reseve             

 Parent company            

 Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that the company shall allocate not less than 5 percent 

of  its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this 

account reaches an amount not less than 10% of the registered authorized capital. The legal reserve is not available for 

dividend distribution.        

 Subsidiary company           

 The subsidiary companies shall allocate not less 5 percent of its annual net profit each time a dividend is declared, 

to a reserve account (“legal reserve”) until the reserve reaches 10 percent of authorized share capital. The legal reserve 

is not available for dividend distribution.      

4.19  Equity-settled share-based payment transactions        

 The company recognises share-based payment transactions after the service has been redered by employees, 

based on the fair value of the share options on the grant date. Together with recognition the increase in “capital reserve for 

share-based payment transactions” in owners’ equity, the expenses are recorded over the vesting period  in accordance with 

the employee service conditions in the plan. In order to estimate fair value the fair value of the share options, management 

applied  assumptions, such as the expected life of the options, share price volatility and dividend yield, etc.   

4.20 Dividends            

 Dividends are recorded in the consolidated and company’s financial statements in the period in which they are 

approved by the shareholders           

              

   

4.16 Earnings (loss) per share (Continue)
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4.21 Income tax            

 Income tax           

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.  

 Current tax           

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 

based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.    

 Deferred tax           

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and 

their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period 

or highly probable to be effective at the end of the reporting period.  

 Deferred tax is not recognised for the following temporary differences : the initial recognition of goodwill; the 

initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting 

nor taxable profit or loss ; and differences relating to investments in subsidiaries and jointly-controlled entities to the 

extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future. 

 The group company recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise 

deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable 

that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried 

forward can be utilised.    

 At each reporting date, the group company review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the 

extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax  

asset to be utilised. 

 The group company record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are 

recorded directly to shareholders’ equity.        

 Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities 

and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different 

tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities 

will be realised simultaneously.   

4.22 Management benefit expenses          

 Management benefit expenses represents the benefits paid to the company’s management such as salaries 

and related benefit. The company’s management is the persons who are defined under the Securities and Exchange Act.  

4.23       Operating segments           

 Operating Segments is requires  the presentation and disclosure of segment information based on  the internal 

reports regularly reviewed by the company’s chief operating decision maker in order to assess each segment’s  performance 

and to allocate resources to those segments.          

             



รายงานประจำาปี   2557

162 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

5.   Provident fund            

 Parent company            

 The company and its employees have jointly established a provident fund scheme in accordance with the Provident 

Fund Act B.E. 2530. Such fund is monthly contributed by the company and its employees at the rate of 2 percent of their 

basic salaries. The fund is managed by Finance Asset Management, and will be paid to the employees upon termination 

in accordance with the rules of fund.          

   

6.  Benefit from Investment Promotion          

 Subsidiary (Demco Power Company Limited)        

 The company receives investment promotion certificate no. 2344(2)/2013 dated on September 20, 2013 

from investment promotionboard (BOI) so as to show that the company is the person who received investment promotion 

in the business of STEEL STRUCTURE in type of 4.19 of steel structure production which used in the construction or 

equipment  for industrial task (FABRICATION INDUSTRY) by using benefit according to the Investment Promotion 

Act, B.E. 1977 according to Section 25, 26, 28, 31, 34, 35 and Section 36. The benefit received includes exemption 

import duty for machinery according to approval except corporate income tax for net profit since the date approved by 

BOI on April 9, 2013 to January 3, 2016 for the period. Moreover, corporate income tax for net profit received from 

business operation received  from aggregated promotion not exceeding 100% of investment excluding land and working 

capital.    

 The company commenced the first to record the revenue under BOI on January 3, 2008. The right of exemption 

will expire on January 3, 2016.           
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 In accordance with the minutes of the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2011 dated June 27, 2011, 

it was unanimously resolved that the company is approved to purchase share capital of The Aeolus Power Co., Ltd. 

(Aeolus) with the condition that Wind Energy Holding Co., Ltd. (“WEH”) has right will to repurchase Investment for 

2% (deduct 1 share), estimated amount Bath 100 Million, within March 31, 2013 at Baht 120.00 Million. 

 During 2013, the company agreed with WEH and amends share holding agreement of Aeolus Power Co., 

Ltd. (“Aeolus”) no. 2 (Shareholders’ Agreement) WEH will purchase 2% of initial shares of the Aeolus from DEMCO’ 

at Baht 120.00 Million with the following conditions :       
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 - WEH will purchase 1% of Initial share of Aeolus from DEMCO on July 31, 2013 and   
 - WEH will purchase the remaining 1% of Initial share of Aeolus and pay to DEMCO before either Frist 
Korat Wind Co., Ltd. or K.R. TWO Co., Ltd. appove dividend payment.      
 During 2013, the company sold 1,301,301 shares of investment in Aeolus to WEH at Baht 60 Million with 
the cost in consolidated financial statements and separate financial statement amount Baht 51.11 and Baht 48.29 
Million respectively and gain Baht 8.02 Million and Baht 11.71 Million respectively.  
 During 2014, the company sold 1,301,301 shares of investment in Aeolus to WEH at Baht 60 Million with 
the cost in consolidated financial statements and separate financial statement amount Baht 55.39 and Baht 48.27 
Million respectively and gain Baht 4.61 Million and Baht 11.73 Million respectively.    
 During 2013, the company paid for additional share capital issued by Aeolus amount Baht 105.68 Million. 
 Based on the minutes of general shareholders’ meeting for 2012 on 25 April 2012, the company informed 
about the strom on Aprill 15, 2012 at Thaluang district next to Chaibadarn district in Loburi overthorwn 270 high 
voltage posts within 10 kilometers. The damage and cause are being investigated. However, the project has an “ALL 
RISK” type of insurance. As a result, the project must rebuild the transmission line covering 18 kilometers with 
expected build time of 3-4 months, which will be done before COD.     
 During 2012, the AEOLUS group has paid for damage to villagers. Regarding this event, there are outstanding 
claims which is still in the court, and the ultimate outcome remains uncertain. An individual filed a lawsuit against the 
DEMCO as 1st Defendant and the subsidiary of AEOLUS as 2nd Defendant flaiming damages to the propoerty of the 
individual and loss of the future profits in the amount Baht 163 Million. The Court of the First Instance ruled that both 
Defendants shall be jointly liable for Baht 7 Million with interest. DEMCO and the subsidiary of AEOLUS has not 
recorded a provision for liability incurred for this compensation and interest. However, the company has filed an 
apeal with the Court of Appeal against the decision of the Court of the First Instance and applied for a stay of execution 
on December 2, 2013.      
 In year 2014, the Court of Appeals judged that DEMCO had to compensate the villagers while dismissing 
AEOLUS details as per describing in Note 37.3. 
 As at December 31, 2012, the AEOLUS group claims against product supplier due to the quality issues 
whereby the group retains certain invoices in amount of Baht 2,475 Million and in return, the product supplier exercises the 
retention rights to such invoices. In addition, the supplier raises additional invoices to the AEOLUS Group for interest 
charges, claims for construction issues, claims for an entitlement to revenue sharing under the construction agreement 
in total amount of Baht 119 Million. All the  above claims between the AEOLUS Group and the product supplier 
are in the discussion process and the ultimate outcome remains     
 During 2013, the AEOLUS group and product supplier arranged addendum to BOP contract which has set 
up significant agreements such as product rework with no further claim to be made against each others. 
 In accordance with the minutes of the board of directors’ meeting No.2/2014 held on April 11, 2014, Aeolus 
Co., Ltd. was entitled to receive dividends from First Korat Wind Co., Ltd. (“FKW”) and K.R.TWO Co., Ltd. (“KR2”) 
amounting to Baht 288 Million and Baht 217.50 Million, respectively. FKW and KR2 will distribute the dividends to 
its shareholders no later than April 30, 2014. Aeolus Co., Ltd. approved dividend payment amounting to Baht 465.86 
Million in two rounds; first round amounting to Baht 244.75 Million upon dividend received from FKW, and second 
round amounting to Baht 221.11 Million upon dividend received from KR2. Both rounds of dividend will be paid 
no later than April 30, 2014.           
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 In accordance with minutes of Board of Director’s meeting no.11/2013 on 6 December 2013, the following 

significant agendas have been approved          

 1. Approval for Demco’s investment in 3 associates; Udon Thani Solar Power Co., Ltd., Mae Kong Power 

Co., Ltd., and Indochina Green Energy Co., Ltd. with two conditions. The first condition is there must be a Demco 

representative in authorised directors. Second, Demco’s shareholders are entitled to the right to purchase shares of 

3 new companies at par value but the Demco’s shareholding percentage must not be less than 25% ; the share 

purchase must be done before the projects sales electicity to the Provincial Electicity Authority.   

 2. When Indochina Solar Thermal Co., Ltd. And TRAKULPANICHMUKDAHAN obtain another two contract 

of PPA adder Baht 8.0 unit with production capacity of 0.998 Megawatt, Demco will obtain the right to invest in the 

project at least 25%.            

 3. If there is any sell of investment or project in the future, the gain will be allocated based on shareholding 

percentage. In accordance with the minutes of the board of administrative’s meeting No.9/2014, there is a resolution to 

incorporate CIN (Thailand) Co., Ltd. with registered capital of Baht 1 Million. Demco PLC. holds 26% of stakes of 

this new company which has objective to run power plant generating electrity from waste. The new company is 

registerd with the Ministry of Commerce on July 4, 2014.      

 The company invest in CIN (Thailand) Co., Ltd. on July 4, 2014 , CIN (Thailand) Co., Ltd. has registered 

share capital amount Baht 1,000,000 and call paid- up share capital amount 10,000 shares, at par value of Baht 100 

each, and the company pay paid - up share capital amount 2,600 shares, at par value of Baht 100 each already.  
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18.  Investments in jointly controlled companies (continue)        

 On August 18, 2014, the DEMCO and C.C.S. Engineering Co., Ltd. has entered into a shareholder agreements 

to jointly invest in Demco Power 16 Co., Ltd. where the company holds 51% of  issue and paid-up share capital. Those 

jointly controlled companies’ objective is to run a solar roof top electircity business on shareholder agreements mentioned 

in Note 19.    

 On July 16, 2014, the jointly controlled companies, Demco Power 6 Co., Ltd., has changed name to “Ticon 

Demco Power 6 Co.,Ltd. and Demco Power 11 Co., Ltd., has changed name to “Ticon Demco Power 11 Co., Ltd.  

 On May 22, 2014, the DEMCO and Ticon Logistics Park Co., Ltd. (TPARK)) has entered into a shareholder 

agreements to jointly invest in Demco Power 6 Co., Ltd. and Demco Power 11 Co., Ltd. where the company holds 49% 

of issue and paid-up share capital. Those jointly controlled companies’ objective is to run a solar roof top electircity 

business on shareholder agreements mentioned in Note 19.        
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19.   Investments in subsidiary company (continue)        

 Subsidiary (Ticon Demco Power 6 Co., Ltd. And Ticon Demco Power 11 Co., Ltd.)    

 In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders’ meeting no.1/2014 dated on January 2, 2014, the 

meeting unanimously approved to Demco Power 6 Co.,Ltd. increase additional Baht 4 Million of company’s registered 

share capital from  Baht 1 Million to Baht 5 Million. The company has registered the additional shares. The 40,000 

additional shares has been called up at Baht 100 per share, amount Baht 4 Million which has been paid up.   

 In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders’ meeting no.1/2014 dated on January 2, 2014, the 

meeting unanimously approved to Demco Power 11 Co.,Ltd. increase additional Baht 3 Million of company’s registered 

share capital from Baht 1 Million to Baht 4 Million. The company has registered the additional shares. The 30,000 additional 

shares has been called up at Baht 100 per share, amount Baht 3 Million which has been paid up.    

 On 22 May 2014, the Demco PLC. and Ticon Logistics Park Co., Ltd. (TPARK) has entered into a sharehold-

er agreements to jointly invest in Demco Power 6 Co., Ltd. And Demco Power 11 Co., Ltd. which has objective to run 

a solar roof top electircity business, and also determine managing structure that financial stategic decision and econom-

ical activities must be approved by  shareholders or their proxy from both side. Thus, Demco Power 6 Co., Ltd. And 

Demco Power 11 Co., Ltd. turns from a subsidiaary into jointly controlled company. 

 Subsidiary (Demco Power 15 Co., Ltd. and Demco Power 17 Co., Ltd.)     

 In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders’ meeting no.1/2014 dated on January 2, 2014, the 

meeting unanimously approved to Demco Power 15 Co.,Ltd. and Demco Poewr 17 Co.,Ltd. increase additional Baht 4.5 

Million of company’s registered share capital from Baht 1 Million to Baht 5.5 Million. The company has registered the 

additional shares. The 45,000 additional shares has been called up at Baht 100 per share, amount Baht 4.5 Million which 

has been paid up.    

 On 18 August 2014, the Demco PLC. and K-1 energy Co.,Ltd. has entered into a shareholder agreements to 

jointly invest in Demco Power 15 Co., Ltd. and Demco Power 17 Co., Ltd. which has objective to run a solar roof top 

electircity business, and also determine managing structure that financial stategic decision and economical activities 

must be approved by shareholders or thier proxy from both side. Thus, Demco Power 15 Co., Ltd. and Demco Power 

17 Co., Ltd. turns from a subsidiaary into jointly controlled company.      

 Subsidiary (Demco Power 16 Co., Ltd.)         

 In accordance with minutes of Extraordinary Shareholders’ meeting no.1/2014 dated on January 2, 2014 ,the 

meeting unanimously approved to increase additional Baht 4.5 Million of company’s registered share capital from Baht 

1 Million to Baht 5.5 Million. The company has registered the additional shares. The 45,000 additional shares has been 

called up at Baht 100 per share, amount Baht 4.5 Million which has been paid up.     

 On 18 August 2014, the Demco PLC. and C.C.S. Engineering Co.,Ltd. has entered into a shareholder agreements 

to jointly invest in Demco Power 16 Co., Ltd. which has objective to run a solar roof top electircity business, and also 

determine managing structure that financial stategic decision and economical activities must be approved by shareholders or 

thier proxy from both side. Thus, Demco Power 16 Co., Ltd. turns from a subsidiaary into jointly controlled company.  
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19.   Investments in subsidiary company (continue)        

 Changing the status from the subsidiaries to the joint controlled companies as aboved caused the company to 

write off the subsidiary’s net asset and write off account value of the non-controlling interest subsidiary (if any) and 

acknowledge the investment on jointly controlled companies with fair value including the acknowledgement for the 

difference in the profit and loss of the parent company at the date losing  authorized control. The company has profit (loss) 

from the loss in control for the nine-month period ended September 30, 2014 amounting to Baht 0.70 Million and the 

non-controlling interest decreased Baht 1.27 Million.         

    

Parent company             

 For the year ended December 31, 2013, Demco Public Company Limited paid for additional share capital issued 

by Demco Power Company Limited amounting to Baht 129.00 Million by cash amounting to Baht 29 Million and by 

transfer of company’s assets amounting to Baht 107.89 Million together with company’s liability amounting to Baht 7.89 

Million. The transfer of net assets hasbeen approved by the board of director meeting no.5/2012 on September 10, 2012 

with unanimous resolution to transfer steel structure fabrications, a BOI business, and selling businesses to Demco 

Power Company Limited at book value.  

 From the board of managing directors’ meeting no.8/2013 on May 17, 2013, these following issues were resolved.  

 -  The company purchases common stock of the subsidiary company from existing shareholder in price 

value of  Baht 80 per share  amounting to  Baht 33.60 Million. The price per share is based on the financial statementsof 

the Subsidiary company as at April 30,2013          

 -  The company made payment to shareholder who exercise right for new share at the par value of Baht 

100 per share amounting to Baht 70 Million.          

 From the approval above, the parent company paid for ordinary share of subsidiary company from existing 

shareholder amounting to Baht 103.60 Million. As a result, the parent company’s holding percentage on a subsidiary 

has increased from 65% to 100%. The subsidiary company registered the payment of share capital and the change in 

shares holding proportion with the Ministry of Commerce on June 15, 2013. Consequently, the company recorded share 

surplus fromchange in shareholding interest in subsidiary of Baht 3.62 Million, and the non-controlling interest decreased 

by Baht 37.22 Million.     

 From the minutes of board of director meeting no.10/2013 held on 13 November 2013, DEMCO was approved 

to invest in solar roof top projects through 5 subsidiaries. As at 31 December 2013, the shareholding percentage for each 

subsidiaries is as shown above       

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)          

 From the minutes of the annual general shareholders’ meeting no.1/2013 held on April 11, 2013, Demco Industry 

Co., Ltd. is approved to increase registered capital by Baht 140 Million from Baht 120 Million to Baht 260 Million, the 

company has registered with the Ministry of Commerce on April 25, 2013. Baht 50 per share of  Baht 140 Million 

was called and paid up in May 2013.       

Subsidiary (Demco Power Co., Ltd.)          

 In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting no. 1/2014, held on December 6, 

2014, it was resolved to appropisted legal reserve amount Baht 40.30 Million from the company’s performance operation 

for the nine-month period ended September 2014 and resolved to pay dividend of Baht 31 per share,The dividend is 

determined to be payable on March 20, 2015.         
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Parent company             

 From the minutes of the extra-ordinary shareholders’ meeting no.1/2013, dated on May 30, 2013, the company 

was approved to acquire assets and other related items of Wind Energy by purchasing 5,263,158 newly issued common 

shares, which is accounted for 5% of total shares of Wind Energy, at the price of approximately Baht 190 per share, 

total amount of Baht 1,000 Million, approximately.        

 The letter no.031/2013, subjected to clarify the investment in Wind Energy Holding to directors and manager of 

Stock Exchange of Thailand, has the following highlights :         

 (1) The Board of director meeting no. 7/2013 on July, 10 2013 has resolved that the company is approved 

to acquire 4,210,256 newly issued common share of Wind Energy, amounting to Baht 800 Million, which is accounted 

for 4% of newly issued common shares. Also the company is approved to cancel the purchasing condition to nominate 

the company’s representative into Wind Energy’s board of director since the actual acquisition, Baht 800 Million, is less 

thanprevious arrangement of Baht 1,000 Million. 

 The company finance the acquisition by issue additional shares to existing sharesholder or the “Right Offering - RO” 

of 125,807,186 shares at the price of Baht 10 per share. The total expected amount is  Baht 1,258,071,860. However, 

from  fluctuation of market conditions during the offering, only 48.40% of RO, were excercised. Therefore, the company 

issued 60,885,657 new shares and gained only Baht 608.85 Million. Together with the Baht 200 Million prepayment, the 

company was capable to invest Baht 808.85 Million. Consequencely, the company negotiated with Wind Energy to acquire 

4,210,256 newly issued common share of Wind Energy, amounting to Baht 800,000,000 which is accounted for 4% of 

newly issued common shares, under the following new conditions:  

 - Wind Energy must ask for company’s approval for issue additional shares at the prie below Baht 

190 per share. (Same as previous condition)         

 - The company cannot nominate the company’s representative to be a director into Wind Energy’s board 

of director. (Updated)            

 During 2013, the company made investment and paid for share to the WEH amounting to Baht 799.99 Million.  

 During 2014, DEMCO did not purchase the common shares issued by WEH during the year 2014 causing share 

holding portion decreased to 3.87%.          
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20.  Other long-term investment (continue)         

 On August 10,2010 ,the Parent company prepared shareholder agreement in order to join investment in 

Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd for operated produceand and  distribution electric from win energy  

 The main conditional of agreement are as follows :       

 In case Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd  has expensive more than budget, the first piority, the board of 

director has to responsibility to provide loan additional from financial institutions, in case financial institutions request the 

company issued addition callanteral in order to gunrantee, contract parties have to provided callanteral under percentage of 

shareholdings in order to Sustainable Energy Corporation Co.,Ltd can operate costruction and operate project of 

produce and distribution electric from win energy going on.    

 During 2014, sustainable energy call DEMCO to pay increase capital amount 1.4 million shares, par value at 

Baht 5, totalling to pay amount Baht 7 Million.         
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22.   Property, plant and equipment-net (continue)         

 Parent company            

 During 2013, the parent company has transferred some part of the business (land, land improvement, building, 

building improvement,machinery, fixtures, and other assets) to Demco Power Co., Ltd. at cost value of Baht 77.84 

Million. The transfer is the company has requested for tax exemption from the transfer based on the announcement of 

Revenue Department on procedures and conditions for business transfer of a public company limited. 

 As at December 31, 2014 and 2013, the company’s land, building and improvement including some machine 

are pledged against credit facility which received from financial institution in accordance with the note 25, and additional 

the company had the gross carryamount of the fully depreciated of fixed assets, that are still in use in the amount of Baht  

50.10 Million and Baht 33.03 Million respectively carried  net book value of Baht 1,971.70 and Baht 1,570 respectively.  

 Subsidiary (Demco Power Co., Ltd.)         

 During 2013, the company received business tranfer (land, land improvement, building, building improvement, 

machinery, fixtures, and other assets) from the parent company at cost value of Baht 77.84 Million. 

 As at December 31, 2014 and 2013  the company’s land, building and improvement are pledged against credit 

facility which received from financial institutions in accordance with the note 25 and additional the company had the 

gross carry amount of the fully depreciated of fixed assets, that are still in use in the amount of Baht 0.02 Million and Baht 

0.001 Million respectively carried net book value of Baht 0.02 Million and Baht 0.001 Million respectively.   

 Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)         

 During 2013, Demco Industry Co., Ltd. sell its land, land improvement, building, building improvement, machinery, 

fixtures, and other assets at Baht 126.22 Million and gain Baht 20.89 Million profit.       

 During 2013, the company has withdrawn land and building that has been pledged against credit facility from 

financial institutions as described in notes 25.         

 As at December 31, 2014 and 2013, the company’s land, building and improvement are pledged against credit 

facility which received from financial institutions in accordance with the note 25 and additional the company had the 

gross carry amount of the fully depreciated of fixed assets, that are still in use in the amount of Baht 1.12 Million and 

Baht 1.12 Million respectively carried net book value of Baht 6 and Baht 9 respectively.     
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25.  Credits and guarantees           

 The company has credit in form of bank overdraft, letter of guarantee, short-term loans from financial institutions 

and long-term loans, the company has transferred claimant right or transferred right to receive debt repayment from 

trading account  receivable under note 11 and unbilled installments on completed work note 13, investment property 

under note 21, land building and improvement and machines under note 22, including restricted deposits at financial 

institutions note 16 are securities in order to guarantee credit facilities above, in additional the group transfer beneficiary 

from insurance in assets of the group company to the financial institution.      

 As at December 31, 2013, the company has Standby Letter of Credit (SBLC) above outstanding in note 37.1 

and pledge right thansfer fixed deposit in accordance as disclosed in note no 16.      
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Parent company             

 The parent company performed the contract of hire purchase of vehicle with several companies. The lease 

contracts determine lease fee payments as monthly installment Baht 0.01 - 0.07 Million per month and the lease period is 

carried about 36-48 installment interest rate at 2.59 - 7.48% per annum. Such lease contract comprises the company’s 

directors as guarantors. In addition, ownership of such asset will transfer to ownership of the company when the 

company pays the final installment in accordance with the lease contract.  

Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)          

 The company performed the contract of hire purchase of vehicle with several companies. The lease contracts 

determine lease fee payments as monthly installment Baht 0.04 - 0.05 Million per month and the lease period is 

carried about 36-48 installment interest rate at 2.90 - 9.00% per annum. Such lease contract comprises the company’s 

directors as guarantors. n addition, ownership of such asset will transfer to ownership of the company when the 

company pays the final installment in accordance with the lease contract.  

Subsidiary (Demco Power Co., Ltd.)          

 The company performed the contract of hire purchase of vehicle with several companies. The lease contracts 

determine lease fee payments as monthly installment Baht 0.013 - 0.22  Million per month and the lease period is carried 

about 36 installment interest rate at 2.90 - 9.00% per annum. Such lease contract comprises the company’s directors 

as guarantors. In addition, ownership of such asset will transfer to ownership of the company when the company pays 

the final installment in accordance with the lease contract.        
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33.  Dividend payment and legal reserved          

Parent company            

 In accordance with the minutes of the board of directors of the company meeting no.8/2014, dated August 13, 

2014, the company was unanimously approved to pay THB 0.125 per share from the company’s performance operation 

for the six-month period ended June 30, 2014. The dividend is determined to be payable on September 11, 2014 and 

resolved to pay dividended of Baht 86.60 Million.       

 In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting for the year 2014, held on April 28, 

2014,it was resolved to appropisted legal reserve amount Baht 9.64 Million from the company’s performance operation 

for the year 2013 and resolved to pay dividend of Baht 0.10 per share, the dividend is determined to be payable on May 

22, 2014.and resolved to pay dividended of Baht 69.28 Million.    

 In accordance with the minutes of the board of directors of the company meeting no.8/2013, dated August 13, 

2013, the company was unanimously approved to pay THB 0.05 dividend based on the operating profit of the six-month 

period ended June 30, 2013. The payment was based on the net income subjected to 20% tax rate. The payment date was 

september 11, 2013.   

 In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting for the year 2013, held on April 29, 

2013, it was resolved to appropisted legal reserve amount Baht 19 Million from the company’s performance operation 

for the year 2012 and resolved to pay dividend of Baht 0.18 per share, the dividend is determined to be payable on May 

23, 2013.             
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37.3   Litigation case            

 The parent            

 As at December 31, 2014 and 2013, the Company has contingent liabilities arising from litigation of 21.15 

Million Baht and 21.15 Million Baht, respectively. The lawyer commented this would not spoil the company’s reputation as 

well as the management raise discretion in assessing the results of the litigation and trust that no damage occurs as a 

result of no record of the said estimated liability.      

 On November 13, 2012, the company has been an individual plaintiff claim for damages to the Company and 

related companies as defendants. The plaintiff sued the capital of Baht 163 Million. Next time February 26, 2013 the 

court, afterwards, mediate litigants by mutual agreed at the balance of loss of approximately Baht 11 Million. Both 

defendants offered to settle for a total of Baht 7 Million, which fail to agree. During 2013, the Court of the First Instance 

ruled that both Defendants shall be jointly liable for Baht 7 Million with interest.     

 DEMCO has appealed against in December 2, 2013 and in year 2014 the Court of Appeals judged that DEMCO 

had to compensate the plaintiff of amount Baht 4.62 million with interestrate 7.5% per year of the principle Baht 2.56 

million since April 15, 2012 and the Court of Appeals order dismiss as 2nd defendant. So the company recognized 

the liability in the financial statement ended December 31, 2014.    

37.4  Sub contractor contract           

 The parent            

 As at December 31, 2014 and 2013, the parent company has obigations to pay the sub contractor in the future 

amount Baht 482.68 Million and Baht 372.15 Million respectively.       

 Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)         

 As at December 31, 2014 and 2013, subsidiary has obligations to pay the sub contractor in the future amount 

Baht 0.82 Million and 5.33 Million respectively.         

   

38.  Contracts in progress           

 The parent            

 As at December 31, 2014 and 2013 the aggregate amount of construction accumulated cost incurred and recognised 

profits or losses to date for contracts in progress of the company was approximately Baht 8,868.95 Million and Baht 

10,208.71 Million respectively.         

 Subsidiary (Demco Industry Co., Ltd.)         

 As at December 31, 2014 and 2013 the aggregate amount of construction accumulated cost incurred and recognised 

profits or losses to date for contracts in progress of the company was approximately Baht 226.66 Million and Baht 42.17 

Million respectively.            
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39.   Financial instrument            

 Financial instruments means any contract which makes assets in finance of a business affairs and liabilities in 

finance or capital instrument of a business affairs increase at the same time. The company has no policy to operate 

about transaction in financial derivative instrument in order to expect in term of profit or trade and the company has 

the risk instruments which has the main list as follows :    

39.1 Credit risk            

 Credit risk means the risk that the party of the one part will be unable to execute according to commitments, 

which is specified with financial instruments and it makes the party of other part damage in term of finance. 

 The company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable other accounts receivable 

and advance to supplier. The company’s management manages such risk by establishing credit limits for customers and 

counterparties and analysing their financial position on an ongoing basis. As a result, the company does not expect to 

incurmaterial financial losses.       

39.2 Foreign exchange risk           

 Foreign exchange risk arises from the change in foreign currency exchange rates to have an adverse effect 

on the company in the current reporting and in future years. The company expects that there may be an effect from 

changes in exchange rates resulted from a portion of assets and liabilities in foreign currencies which has not been hedge.

 As at December 31, 2014 and 2013, the group company has financial assets and financial liabilities denominated 

in foreign currencies are as follow :           
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41.  Reissued financial statements          

 Parent company has to recognize share profit (loss) associates and investment in associates (Aeolus Ltd.,) by 

share holding percentage for parent company only. However, the parent company previously included non-controlling 

portion in calculation for consolidated financial statement for the year ended December 31, 2013 , which were 

audited and issued on 27 February 2014. The company has revised to adjust related transaction for consolidated 

financial statements as mentioned in note 17 and reissued these consolidated financial statement for the year 

ended December 31, 2013 replace the previous issued financial statements. The adjustment has the following 

impacts to the consolidated the statement of financial position and the consolidated statement of comprehensive 

income are as follows:            
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 บรษิทัมีมาตรการทีจ่ะคุม้ครองผูถ้อืหุน้ โดยกำาหนดมาตรการควบคุมการทำารายการระหว่างกนัของบรษิทั 

หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็น ความสมเหตุสมผล และความ

เหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติ

ในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชำานาญ  ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ เช่น 

ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการตรวจสอบและให้คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติตามแต่กรณี

 นอกจากนี้ บริษัท มีการกำาหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการ

เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีที่กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะทำาการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี 

 บริษัทอาจมีการเข้าทำารายการระหว่างกันในอนาคต โดยหากเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ จะต้องตั้งอยู่

บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ ที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำากับ

บุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็น

ถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

 สำาหรับกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ บริษัทจะจัดให้มีการดำาเนินการตาม

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                 

 นโยบายในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
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   รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส ยึด

แนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำาหนด สำาหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติ

หน้าที่ ได้ยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำาคัญ 4 ประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วย

ความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้น (Duty of loyalty) การปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทัน

เวลา (Duty of Disclosure) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วน

สำาคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อนโยบายการกำากับดูแลกิจการมาโดยตลอด กำาหนดให้การ

กำากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนการดำาเนิน

งาน เพื่อยกระดับการกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสมำ่าเสมอ ในปี 2557 นั้นถือเป็นปีแห่ง

การพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) 

คือ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อช่วย

ศึกษา กลั่นกรองงานด้านบริหาร และกำาหนดนโยบายบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ งานด้านการสรรหา กำาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกำาหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ

งานด้านบรรษัทภิบาล และการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พัฒนาการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

และมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ดังนี้

 • จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ และกรรมการรายบคุคล กบัคณะ

  กรรมการตรวจสอบ โดยใช้รูปแบบประเมินที่ได้รับการปรับปรุงของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2 ครั้ง

 

นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส

ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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 • จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ

  ผูบ้รหิารระดบัสงู เปรยีบเทยีบกบัเปา้หมาย และหลกัเกณฑก์ารปฏบิตังิานทีต่ัง้ไว ้รวมทัง้พจิารณา

  อนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบุคคลดังกล่าว

 • คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลมาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยคำานึงถึงคุณสมบัติ และความหลาก

  หลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเพศ เป็นต้น

 • โครงการ Demco HR Change Management มีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทาง

  ปฏิบัติสำาหรับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการ

  จ่ายค่าตอบแทน โดยยึดหลักว่า ความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่ 

  ช่วยส่งเสริมให้เกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ  

  และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มีการประเมินความพึงพอใจในการ 

  ทำางาน และความผูกพันของพนักงานโดยผ่านโครงการ iDemco กำาหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ 

  บุคลากรแผนการพัฒนาพนักงาน สร้างความก้าวหน้า ความม่ันคงในสายอาชีพ โดยโครงการ 

  พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน และการประกาศ เกียรติคุณ 

  พนักงาน

 • การตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee) เพื่อส่งเสริม

  ใหพ้นกังานทกุหนว่ยงานมคีวามรู ้และทศันคตทิีจ่ะพฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการความเสี่ยง

  ของหน่วยงานให้สามารถกำาหนดแนวทาง และมาตรการลดผลกระทบของความเสี่ยงกับการ 

  บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) จนกลายเป็น

  วัฒนธรรมองค์กร

 • การเขา้รว่มประกาศนโยบาย และเจตนารมณใ์นเร่ืองการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัคอร์รปัชนั

  ของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

  ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2549 ได้มีการ

ปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตาม

ข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำาหรับกรรมการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้

บริหาร และพนักงานทุกระดับ จึงได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำานึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และ

จริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียง และเกียรติคุณของบริษัทฯ 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามคำาแนะนำาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การ

รณรงค์ส่งเสริมหลักการบรรษัทภิบาล และรณรงค์เรื่องบรรษัทภิบาลออกสู่ภายนอกองค์กร รวมทั้งการส่งเสริม

รณรงค์การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนที่จะต้องศึกษาทำาความเข้าใจในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และยึดถือปฏิบัติเป็นคุณธรรมประจำาใจ โดยกรรมการ และผู้

บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่านโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานของ

บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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 นโยบายการกำากับดูแลกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำากับดูแลกิจที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมหลักการกำากับดูแลกิจการที่สำาคัญ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท อนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ซึ่งได้ผ่านการทบทวน และปรับปรุงดังกล่าว โดยนโยบายดังกล่าวมีเนื้อความดังต่อไปนี้

 

 ส่วนที่ 1  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้

ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ

ถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำาหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสำาคัญ ดังต่อไปนี้

 - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 - การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำากับดูแลและการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ

 - การบริหารงานด้านความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอด จนการเปิด

เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการที่เกี่ยว

โยง การทำารายการได้มา หรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 - การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ

 - การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดูแล

สิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้ ยังกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะกำาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ

งานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ  

 ส่วนที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ

  2.1 วิสัยทัศน ์   

  บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำาเนินงานท่ีมุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมา และผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ช้ันนำาของอาเซียน

  2.2 พันธกิจ    

  บริษัทฯ ได้กำาหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุน

อย่างยั่งยืน โดยการดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานงานที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้

ทันสมัยและครบวงจร มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหา

ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
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 2.3  เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิศวกรรม โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่

งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการในฐานะผู้

ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

 2.4  ค่านิยมหลัก

i DEMCO

I = Integrity   มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ

D = Determination  มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสำาเร็จ

E = Effective Teamwork ทีมงานมีประสิทธิภาพ

M = Masterly   รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำา

C = Customer First  ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

O = Originality & Ownership มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์และ

    คิดอย่างเจ้าของกิจการ

 2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ

         บริษัทฯ ได้แก่  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งที่จะดำาเนินการ และยึดถือในจรรยา

บรรณของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

         2.5.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

  บริษัทฯ จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย

กำาหนดนโยบายโดยการคำานึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  - สิทธิในการรับรู้ข้อมูลในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อ

ตัดสินใจในการลงมติ โดยบริษัทจะพัฒนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงใน website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ก่อนการจัดส่งเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบ

การประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูก

ต้องครบถ้วน เพื่อสามารถให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

  - สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการอำานวยความสะดวกของผู้ถือหุ้น  ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยในอนาคต บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการตอบคำาถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

  - บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม และคณะกรรมการกำาหนดแนวทางพิจารณาเพิ่ม 

/ ไม่เพิ่มวาระที่เสนอดังกล่าว
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  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ การ

ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ

อำานาจจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้  

  2.5.2 สิทธิ และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

  บริษัทได้ให้ความสำาคัญแก่การกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า คู่ค้า พนักงาน 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน  สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคล

เหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี 

ทั้งนี้ บริษัทจะกำาหนดมาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานการ

เงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ

บริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดำาเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งดำาเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง          

        2.5.3 การประชุมผู้ถือหุ้น  

  บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำาถาม หรือมีข้อ

เสนอแนะในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการจะเข้าร่วมในท่ีประชุมเพ่ือตอบคำาถาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น  

        2.5.4 ภาวะผู้นำา และวิสัยทัศน์  

  ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดำาเนินงาน กลยุทธ์ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการ

ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยใช้ประสบการณ์รวมทั้งความชำานาญในการทำาธุรกิจในการวางแผน 

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยรวม รวมทั้งจะกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน  

  2.5.5 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์ 

  กำาหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและอยู่ภายใต้จริยธรรมที่ดี ตลอด

จนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนด

มาตรการดูแลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ อาทิเช่น บริษัทจะดำาเนิน

การกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ทุก

คนในองค์กรต้องถือปฏิบัติ และได้กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วน

ได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานการซื้อขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม

กรรมการทราบทุกครั้ง

    2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ  

  บริษัทมีการส่งเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or state-

ment of business conduct) โดยคณะกรรมการได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ทุกคนปฏิบัติ  ทั้งนี้

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ประกอบ

ด้วย ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ การให้ความเคารพผู้อื่นอย่างสมำ่าเสมอ การมีความยุติธรรมและไม่แบ่งแยก การ

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การเก็บรักษาความลับ การเก็บบันทึกข้อมูลของ

บริษัทอย่างถูกต้อง การระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
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การให้ความเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ  การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยุติธรรม และมี

จริยธรรมในการดำาเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอัน

ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบแก่บริษัทหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมไปถึงการไม่กระทำาการใดๆ อันก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การฝ่าฝืน และการลงโทษ

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำาความคุ้นเคย และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติมนอกจากนี้ กับพึงแสดงความยึด

มั่นต่อจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการ

ทำางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องปราม และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด

จรรยาบรรณ ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นฝ่าฝืน

จรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย และการรับ

โทษทั้งทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา

 

 ส่วนที่ 3  โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

  3.1 คณะกรรมการบริษัท

         3.1.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย และทิศทางในการดำาเนินงานของบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะ

กรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

จัดการที่ชัดเจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดำาเนินไปในลักษณะที่ถูก

ต้องตากฎหมายและจริยธรรม

  กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or 

statement of business conduct)

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำานาจในการจัดการ

บริษัท ดังต่อไปนี้

  1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที ่

      ประชุมผู้ถือหุ้น

  2. กำาหนดนโยบาย และทิศทางการดำาเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ 

      ธุรกิจของบริษัท

  3. กำาหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้

              อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ

  4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม

  5. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

  6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

  7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 8. จัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำาหน้าที่บริหารกิจการ รวมถึงกำาหนดอัตราค่าตอบแทน  

      และสวัสดิการที่เหมาะสม

 9.  จัดการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงกำาหนด  

      อัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

 10. การให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 11. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร     

                    ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 (ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 (ค) การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

กำาไรขาดทุนกัน

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

 (ฉ) การอื่นใดที่กำาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำาหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น  

         3.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม

พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการ

สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ หรือให้ผู้บริหารระดับ

สูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกำาหนด

ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ โดยมีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทกำาหนดให้มีการจัดประชุมคณะ

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมจำานวน 10 ครั้ง

  นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสามารถให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถดำาเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นได้  
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  3.1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

  จำานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำานวน

ใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และจำานวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการทั้งหมด 

  คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณากรรมการอสิระคนหนึง่ข้ึนดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรษิทั

  ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้เป็น

ไปตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code 

of Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ

จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ด้วย

         3.1.4 วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

  กรรมการจำานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำาแหน่งในทุกครั้งของ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ในกรณี

ที่กรรมการที่จะพ้นจากตำาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำานวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

โดยกรรมการซึ่งออกจากตำาแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

  นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

ที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของ

คณะกรรมการ

         3.1.5 การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่

จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็น

ไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอคำาแนะนำาต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

  บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

  (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมาย หลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซ่ือสัตย์

 (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ มีการเตรียม

ตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มี

ความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง ประวัติการทำางาน และ

จริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

  (4) มีความรู้ความสามารถที่สำาคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 

วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

  (5) ไม่ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
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  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล

เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำาเสนอราย

ชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณา

ความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป สำาหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

         3.1.6 การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

  เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที่ได้รับแต่ง

ตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ และการดำาเนินการที่สำาคัญ

โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้ง

จัดให้มีเอกสารสำาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำาหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำาปีเล่มล่าสุด ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญ 

ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 

อำานาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำาของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

         3.1.7 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

    บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท สอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติที่ดีที่กำาหนด หรือแนะนำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนะนำาให้กรรมการบริษัทจดทะเบียน

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทไม่เกิน 5 บริษัท สำาหรับการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของ

กรรมการ บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นระเบียบภายในให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาลด้วย

 3.2  คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

        คณะกรรมการบริษัท่ได้จัดให้มีกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน 

ดังนี้

         3.2.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร ซึ่งแต่ละชุดมีองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

  (ก) คณะกรรมการบริหาร

   คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจำานวนหนึ่ง มีวาระอยู่

ในตำาแหน่งเช่นเดียวกับวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร มี

ขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

  1. มีอำานาจสั่งการ วางแผน และดำาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทกำาหนด

  2. กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

  3. กำาหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท

  4. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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  5. มีอำานาจพิจารณากำาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และ

สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

  6. มีอำานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน 

การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำาสัญญา หรือการทำานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของบริษัท  ดังนี้

       - วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำาหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร และการให้กู้ยืมเงิน 

      - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำาหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ

      - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำาหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น

       - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำาหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำาสัญญา / 

นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

       - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำาหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำาสัญญา / 

นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

  7. ในกรณีที่กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว 

คณะกรรมการบริหาร สามารถดำาเนินการได้โดยไม่จำากัดวงเงิน

  8. มีอำานาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำาเป็น รวมถึงกำาหนดอัตรา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

  ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้าง

ต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร

ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่สำาคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้

เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการบริหารนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว  

  (2)  คณะกรรมการตรวจสอบ

  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ ในการกำากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

และการจัดทำารายงานทางการเงิน ให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่า

เชื่อถือตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  สอดคล้องกับข้อกำาหนดของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือคณะกรรมการ และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

  2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
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  3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน

เดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัท

  4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่ง

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

  7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพนั้นด้วย

  8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

  10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ

บริษัท

  11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

  12. ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

  13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการ

อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการ

เงินได้

  14. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

  วาระการดำารงตำาแหน่ง  

  1. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก

ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
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  2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ 

   1) ตาย

    2) ลาออก

   3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       4) พ้นวาระจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

  3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

  4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบชุดใหม่

  5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้

กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่บริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้นให้มีวาระ

การดำารงตำาแหน่งเท่าที่เหลือของกรรมการตรวจสอบท่านนั้น

  การประชุม  

  1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งโดยกำาหนดวันประชุม

ล่วงหน้าไว้เป็นรายปี และมีอำานาจเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำาเป็น โดยวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายจัดการ หรือผู้

สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย

  2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องกำาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องผลการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบจากการสอบ

บัญชีเป็นประจำาทุกปี

  3. ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่

น้อยกว่า 7 วัน 

  4. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม

  5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม

เลือกกรรมการตรวจสอบผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

  6. กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมี

ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  การรายงาน 

  กำาหนดให้กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อรับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป
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  อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักงานตรวจสอบ 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดี

ความชอบของผู้จัดการสำานักงานตรวจสอบ

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล รวมทั้งให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ

  7.  สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบ

ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับและควบคุม

  8.  จดัทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทั ซึง่รายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

       ของบริษัท

   2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภาย

                   ในของบริษัท

   3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

       ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

     4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

     5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   6) จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

       กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

   7) ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ  

       หน้าที่ตามข้อกำาหนดของกฎบัตร (Charter)คณะกรรมการตรวจสอบ

   8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่

         และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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  9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ

การกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

       1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

   3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำานัก

งานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง

น้อยปีละ 4 ครั้ง

  11. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วม

ประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็นตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  12. มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำา

ปรึกษาในกรณีจำาเป็น

  13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรม

การตรวจสอบ

  14. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำาเป็นและเหมาะสมและนำา

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (3)  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้รับการแต่งตั้งจาก  คณะกรรมการบริษัท  โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า  3  คน  

ที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการสรรหาค่าตอบแทน (กรรมการสรรหาฯ) 

ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ

คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ

     1.2 กรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้

ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

      1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำานวน 1 คน ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ

 2. วาระการดำารงตำาแหน่งและการประชุม

 2.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับ ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดย

จะครบวาระการดำารงตำาแหน่งในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำารงตำาแหน่ง   

กรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก     

และให้กรรมการสรรหาที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งกรรมการมาแทนตำาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท   โดยไม่ได้รับเลือก

ให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการอีก กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการสรรหาฯว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก

กรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาฯแทน โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เข้า

ดำารงตำาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
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 2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า  4  ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมา

ประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า มีความจำาเป็นรีบด่วน ที่จะต้องได้รับมติคณะ

กรรมการสรรหาฯ แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ในจำานวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถกำาหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสาร

การลงมติ ทั้งนี้โดยให้จัดทำาบันทึก มติคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวเป็นหนังสือและให้กรรมการแต่ละท่าน

ลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาฯในคราวประชุมครั้งต่อไปรับทราบ และให้จดบันทึก

เรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 2.4  ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรร

หาฯ  ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 2.5 การวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาฯ 

ที่เข้าร่วมประชุม  โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง

ลงคะแนน ในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

 3. ภารกิจและความรับผิดชอบ

      3.1 ด้านการสรรหา

  (1) กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำานาจในการจัดการ       

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ

  (2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำาหนดเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท   กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ที่มีอำานาจในการจัดการ 

และที่ปรึกษาบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเหมาะสม

  (3) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ

องค์กรรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ

  (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงาน ประจำาปีของบริษัท

 3.2 ด้านค่าตอบแทน

  (1) กำาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้มีอำานาจ

ในการจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท   

พิจารณาอนุมัติและ/หรือนำาเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

  (2)  ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำานาจในการจัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที ่

และความรับผิดชอบ

  (3) กำาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำานาจในการจัดการเพื่อ

พิจารณาผลตอบแทนประจำาปี

  (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งจัดทำารายงานการกำาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำาเนินงาน 

และ ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
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  (5)  เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (6)  ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแผนการกำาหนด

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเป็นค่าจ้าง เช่น โบนัส เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เป็นต้น สำาหรับ

พนักงานบริษัทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (7)  ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สำาหรับ

บริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

  (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำาหรับ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3.3 ด้านบรรษัทภิบาล

             (1)  กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มี

อำานาจกำากับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

             (2)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

 3.4 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

เป็นประจำา และนำาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

      3.5   คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในด้านสรรหาค่าตอบแทน 

และด้านบรรษัทภิบาล สำาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือบริษัทลูกทั้งหมด หรือบาง

ส่วนได้ตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร

      3.6  ดำาเนินการใดๆ ตามหน้าที่ ที่กฏหมาย กฏ ประกาศ ระเบียบ หรือคำาสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องกำาหนด

 4. ที่ปรึกษา

     คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

 คณะกรรมการสรรหาฯจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีหรือตามสภาวะการณ์ที่จำาเป็น และจะเสนอการแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

     ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง

 2. ทบทวน และนำาเสนอคำาแนะนำาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการของบริษัท ต่อ

ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัท

 3. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

 4. ทบทวน และนำาเสนอ คำาแนะนำาเกี่ยวกับหลักกำากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
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 5.  ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 6.  รายงานการกำากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

 (4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จัดตั้ง

ขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  โดยได้มีการกำาหนดขอบเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้

ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ

สำาคญัประการหนึง่ของการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์รจะใหก้ารสนบัสนนุ

และปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการขององค์กร

ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มี

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework 

: COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และปลูกฝังให้เป็นส่วน

หนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท

อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

 วาระการดำารงตำาแหน่ง

  1. กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

  2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ 

        1) ตาย

       2) ลาออก

    3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกฎบัตรนี้ หรือตาม

หลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

        4) พ้นวาระจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

  3. กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

  4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยังไม่มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดเดิมปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่

  5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์กรแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีจำานวนครบตามที่บริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่

เขา้เปน็กรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กรแทนนั้นให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าที่เหลือของกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรท่านนั้น
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 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำาหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 2. กำากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์   

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนำาไปดำาเนินการ

 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวม

ทั้งแนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 5. สนับสนุนการดำาเนินงานของ Chief Risk Officer  (สมาชิกใน RMC) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

 6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือ

เหตุการณ์สำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

และพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงองค์กรตามความจำาเป็นและเหมาะ

สมและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/

หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้บรรลุตามหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย

 อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

สำานักงานตรวจสอบ

 การรายงาน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 การประชุม

 1.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาส

ละ 1 ครั้ง และมีอำานาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำาเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด

 2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำาเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทราบล่วงหน้า

 3. ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

 4.     มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 5.  การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กระทำาได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

 6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบ

การพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ

ประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ใน

กรณีจำาเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 7.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

ต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทราบได้

 ที่ปรึกษา

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน

ประเด็นที่สำาคัญต่างๆจากภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

 3.2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

 คณะกรรมการฝ่ายจัดการมีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละคณะ ดังนี้

 1. คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และรองกรรมการผู้จัดการสาย

งานต่างๆ เป็นกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น การทบทวนผลการดำาเนินงาน และแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน และพิจารณาการดำาเนินงานที่เหมาะสม พิจารณา และ/หรือ 

อนุมัติกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ เป็นต้น

 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วย บุคคลไม่น้อยกว่า 9 คน โดยมีกรรมการ

ผู้จัดการ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง มีกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานต่างๆ 

ของบริษัท บริษัทลูก บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง มีกรรมการหนึ่งคนเป็นเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงระดับจัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในการกำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร

ความเส่ียงของกลุ่มงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีสำาคัญ เช่น ความ

เส่ียงด้านบุคลากร ความเสี่ยงจากความไม่สมำ่าเสมอของด้านรายได้ ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุน ความ

เสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการค้าร่วม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง

จากการทุจริต เป็นต้น รวมถึงประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มงานต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้กลุ่มงานต่างๆ ของบริษัท 

และบริษัทในเครือ ดำาเนินตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง 

ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำาหนด
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 3.2.3 เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ตามที่กฏหมายกำาหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท

กำาหนด หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดีตามนโยบายที่กำาหนด

 ขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

  1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

   ก. ทะเบียนกรรมการ

   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

       ประจำาปีของบริษัท

   ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

  3. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำาหนดต่างๆ 

     ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  4. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

 3.3 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้ที่มีอำานาจในการจัดการ

         (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำาหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่นของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) ที่เหมาะสมต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ค่า

ตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้

เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        (ข) ค่าตอบแทนของผู้มีอำานาจในการจัดการ  

  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำาหนดนโยบายการจ่ายค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผู้มีอำานาจในการจัดการ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ

ผลการดำาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค

 3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน 

         บริษัทได้มีการกำาหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม

ทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทกำาหนดให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความ

เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

 3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่ไปกับผู้สอบ

บัญชีไว้ในรายงานประจำาปี โดยเลือกใช้มาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
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 3.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อมาเป็นตัวแทนในการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ

การเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการ

เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยบริษัทจะทำาการเปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส โดย การเปิดเผยข้อมูล จะกระทำาผ่าน Website ของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรอง และกำากับดูแลการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สูงสุด ให้เป็นตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. 

กำาหนดเพื่อทำาหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือก

ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ของบริษัทฯ จำานวน 4 คน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล      ตำาแหน่ง

 1. นายวิทยา  คชรักษ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ   กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ   กรรมการตรวจสอบ

 4. นางสาวภาษิตา  กิจยโภค   กรรมการตรวจสอบ 

 ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงินโดยมี นางสาววรรณฤดี  สุวพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักงานตรวจสอบ ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบ

ของผู้จัดการสำานักงานตรวจสอบ

 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม

ถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 5.   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6.     สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

รวมทั้งให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ

 7.    สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำากับและควบคุม

 8.   จัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

  1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด

     ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

          4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

          5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  6) จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

       ตรวจสอบแต่ละท่าน

  7) ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

      ข้อกำาหนดของกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ

  8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ 

      ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 9.   ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระ

ทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะ

กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

       1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

  2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

  3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำานักงานคณะ

     กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

      แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 

4 ครั้ง

 11.   มอีำานาจเชญิฝา่ยจดัการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเกีย่วข้องมาให้ความเหน็ ร่วมประชุม หรอื

จัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็นตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 12. มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำาปรึกษา

ในกรณีจำาเป็น

 13.  ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 14.  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำาเป็นและเหมาะสมและนำาเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 2. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาฯส่วนใหญ่ และประธาน

กรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

      คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ จำานวน 4 คน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล      ตำาแหน่ง

1. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  กรรมการสรรหาฯ 

3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ  กรรมการสรรหาฯ 

4. นายนริศ  ศรีนวล   กรรมการสรรหาฯ 

 โดยมี นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 ด้านการสรรหา

  (1)  กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำานาจในการจัดการ       

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ

  (2)  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำาหนดเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท   กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ที่มีอำานาจในการจัดการ 

และที่ปรึกษาบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอื่นๆ ที่เหมาะสม

                    (3) ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ

องค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ

               (4)  เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำาปีของบริษัท

 ด้านค่าตอบแทน

  (1) กำาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้มีอำานาจใน

การจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติและ/หรือนำาเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

  (2)  ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำานาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที ่

และความรับผิดชอบ

  (3)  กำาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำานาจในการจัดการเพื่อ

พิจารณาผลตอบแทนประจำาปี

             (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  

รวมทั้งจัดทำารายงานการกำาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำาเนินงาน 

และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
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  (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (6) ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร เรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแผนการกำาหนด

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเป็นค่าจ้าง เช่น โบนัส เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เป็นต้น สำาหรับ

พนักงานบริษัทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สำาหรับ

บริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

  (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำาหรับ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

        ด้านบรรษัทภิบาล

             (1) กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มี

อำานาจกำากับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

             (2) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

  3.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

เป็นประจำา และนำาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

      3.5  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในด้านสรรหาค่าตอบแทน 

และด้านบรรษัทภิบาล สำาหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือบริษัทลูกทั้งหมด หรือบาง

ส่วนได้ตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร

      3.6  ดำาเนินการใดๆ ตามหน้าที่ ที่กฏหมาย กฏ ประกาศ ระเบียบ หรือคำาสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องกำาหนด

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน 

ดังนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล     ตำาแหน่ง

1. นายนริศ ศรีนวล   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (อิสระ)

2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (อิสระ)

3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (อิสระ)

4. นางสาวภาษิตา กิจยโภค  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (อิสระ)

โดยมี นายศุภกฤต เนื้อทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร



ANNUAL REPORT 2014

245Demco Public Company Limited

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 1. กำาหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 2. กำากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์   

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนำาไปดำาเนินการ

 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวม

ทั้งแนวทางการกำาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 5. สนับสนุนการดำาเนินงานของ Chief Risk Officer  (สมาชิกใน RMC) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

 6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือ

เหตุการณ์สำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

และพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 8.  ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามความจำาเป็นและเหมาะสมและ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4. คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหาร และ

ผู้บริหารจำานวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำานวนหนึ่ง โดยกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็น

ประธานกรรมการบริหารโดยตำาแหน่ง

 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับ

กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ 3 คน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล     ตำาแหน่ง

1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์    ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุวัฒน์ จรดล    กรรมการบริหาร

3. นายไพฑูรย์ กำาชัย    กรรมการบริหาร

 โดยมี นายไพฑูรย์  กำาชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. มีอำานาจสั่งการ วางแผน และดำาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท

กำาหนด

 2. กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 3. กำาหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท

 4. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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 5. มีอำานาจพิจารณากำาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้องกับ

กฎหมายที่บังคับใช้อยู่

 6. มีอำานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้

กู้ยืมเงิน การเข้าทำาสัญญา หรือการทำานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

      - วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำาหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร และการให้กู้ยืมเงิน 

      - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำาหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ

      - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำาหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น

       - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำาหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำาสัญญา / นิติกรรม

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

      - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำาหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำาสัญญา / นิติกรรมใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. ในกรณีที่กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการ

บริหาร สามารถดำาเนินการได้โดยไม่จำากัดวงเงิน

 8. มีอำานาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำาเป็น รวมถึงกำาหนดอัตราค่าตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสม

 ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น

ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำานาจ

ในการดำาเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญ

ของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้

คณะกรรมการบริหารนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
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3.  บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
     ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บทบาท และหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัท

 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของ เด็มโก้ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์

และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำาเนินธุรกิจฯ และการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

 กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้

แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำานึงถึงประโยชน์

ของบริษัทฯเป็นสำาคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อผู้บริหาร

 สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของ 

บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำานาญอย่างต่อเนื่อง

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

 ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการ

ทำาธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำานึกรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ให้ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และ

ผู้ถือหุ้นไม่ทำาการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำาหนด ดังนี้ 

 1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา

 2. วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ

กรรมการบริหาร

 3. กำาหนดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

 4. สรุปผลการดำาเนินงานเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริหาร

 5. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงิน

เดือนค่าตอบแทน โบนัส สำาหรับพนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา

 6. มีอำานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การ

ให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำาสัญญาหรือการทำานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของบริษัท
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           - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สำาหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวรและการให้กู้ยืมเงิน

      - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำาหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ

      - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำาหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น

      - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำาหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำาสัญญา/นิติกรรมใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

      - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำาหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำาสัญญา/นิติกรรมใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

 7. มีอำานาจกระทำาการ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 8.  มีอำานาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทรวมถึงกำาหนด

อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

 9.   ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท

และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 10. มีอำานาจกระทำาการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำาหรับใช้บริหารจัดการ

โครงการต่างๆ ของบริษัท โดยไม่จำากัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมี

การขออนุมัติตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ทุกครั้ง

 ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้อง

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่มีอำานาจในการ

ดำาเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของ

บริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย   (ถ้ามี)  ในกรณีดังกล่าว  ให้กรรมการ

ผู้จัดการนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว 

4. การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 

 บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการในส่วนที่ 3 โครงสร้างการกำากับ

ดูแลกิจการ หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่าง

เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำากับ

แนวทางดำาเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจ และ

แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ได้รับมอบหมาย โดยสาระสำาคัญสำาหรับแนวปฏิบัติใน

การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ และคุณลักษณะของกรรมการ

 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำาหน้าที่สรรหา 

และคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดในกรณีที่มีตำาแหน่งว่างลง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ต้องมีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำางานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ
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  และการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ 

ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้าน

อุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดและลงทุน ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร

วิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกำากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำานวนไม่น้อยกว่า 4 คน ปัจจุบันจำานวนกรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ มีจำานวนครบถ้วน เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 10 ท่าน ประกอบ

ด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำานวน 7 ท่าน โดยในจำานวนนี้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 6 ท่าน

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่

กรรมการสามารถดำารงตำาแหนง่กรรมการเพือ่ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการทีก่รรมการบรษิทัฯ สามารถ

ทุ่มเทเวลาสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ สามารถดำารงตำาแหน่ง

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 แห่ง และสำาหรับการดำารงตำาแหน่งในบริษัท 

หรือองค์กรอื่นของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นระเบียบภายในให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ด้วย

วิธีการจัดหาแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะ

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทำาการคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำาหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์

ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว 

บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

ขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวมทั้งคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำาแหน่ง

กรรมการชุดย่อยที่ว่างลง หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี และนำาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

 ส่วนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาค่า

ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ

ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง

ทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

ตำาแหน่ง

แผนพัฒนาการสืบทอดตำาแหน่ง

 บริษัทฯ กำาหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน (Succession Plan) สำาหรับผู้บริหารระดับสูง จนถึง

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำาลังคนทั้งใน

เชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกกับเตรียมพร้อมของ

บุคลากรที่เหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งที่เป็นตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญในทุกระดับ โดยเฉพาะตำาแหน่งผู้บริหาร 

ได้กำาหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำาแหน่งว่าง ได้แก่ ตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า 

และผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า
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 สำาหรับการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหา

ที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสำาหรับกรรมการ และ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำานวน สัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะ

สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้อง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำานวนไม่น้อยกว่า 4 คน และกรรมการ

อิสระทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน กำาหนด และนโยบายกำากับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระ และกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษา

หารอืระหวา่งกนัเองอยา่งเปน็อสิระ สำาหรบัการเสนอแนะความคดิเหน็ตา่งๆ เพือ่พฒันาการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรม

การบริษัทฯ รวมทั้งกำาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำาหนดให้มีการ

ประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง

5. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ
 ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทในเครือฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) 

ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทในเครือฯ ที่บริษัทเด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเข้าไปดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

ในเครือฯ นอกจากนี้ เด็มโก้ ยังได้จัดทำานโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บริษัทในเครือฯ นำาไปปฏิบัติ เพื่อให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การเข้าทำารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือการจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

 ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำาหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามท่ี ตลท. กำาหนดไว้ในเร่ืองดังกล่าว 

โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มา หรือจำาหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่ตำ่ากว่าสามในสี่ ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การส่งเสรมิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้พนกังานบริษทัในบริษทัในเครอืตามนโยบายการกำากบัดแูลกิจการ

ของบริษัทฯ กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท้ังของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบาย

สำาคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้ 

เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นยำ้าถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับ

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เชิญ

พนักงานบริษัทในเครือฯ เข้าร่วม และได้เผยแพร่บทความ และข่าวสารเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการไปสู่พนักงาน

บริษัทและบริษัทในเครือฯ ด้วยเช่นเดียวกัน
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252 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรม นิติธรรม และ

มีความรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเอง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงได้กำาหนดให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการได้

มีการพิจารณาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลเป็น

อิสระภายใต้จริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

เป็นสำาคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรฐานการดูแลข้อมูลภายใน เป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นแนวปฏิบัติ

ที่ทุกคนในองค์กรต้องถือปฏิบัติ

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ กำาหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือนโยบายการ

ควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในการยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากป้องกันข้อมูลภายในมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จของบริษัท เพื่อให้การ

ให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

จึงกำาหนดให้มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ

บริษัท                                              

 2.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของ

บริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลัก

ทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ

และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อ

กำาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ

บริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์

ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก

ทรัพย์ ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

 1.  การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์

ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

 2.  การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย โอนหรือรับ

หลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำาเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของ 

บริษัทฯเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
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7. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดใน

รอบปีที่ผ่านมา จำานวน 1.980 ล้านบาท สำาหรับค่าบริการอื่นๆ จำานวน 0.187 ล้านบาท รวมเป็นจำานวนเงินทั้ง

สิ้น  2.167 ล้านบาท

8. การปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2557
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการ

ควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และคู่มือขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และบริษัทฯ 

ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำาหน้าที่แทนตนและ

มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ของตน

 การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท โดยไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้น  และได้กำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2557 คณะ

กรรมการได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนดังนี้

 • สิทธิพื้นฐานตามกฏหมาย : ดูแลอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ  ได้แก่การมีส่วนแบ่งใน

เงนิปนัผลอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น ได้รับการจัดการโดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐานเชื่อถือได ้  

 • สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญ : เปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารงานของ

บริษัทรวมถึงข้อมูลที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่

มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ ของบริษัท (www.demco.co.th)

 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งและเผยแพร่ราย

ละเอียดวาระประชุม รวมถึงกำาหนดการประชุม และสถานที่ประชุม ก่อนถึงกำาหนด 30 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกประเภทสามารถวางแผนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยกำาหนดสถานที่ประชุม ไปมาสะดวก มีการลง

ทะเบียนด้วยระบบ Bar Code ที่รวดเร็ว อำานวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือ

นัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางออกเสียงได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และบริษัท

ยังได้จัดอากรแสตมป์ไว้สำาหรับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 บริษัทกำาหนดให้มีการ

ประชุมภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม 

ผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อ

ให้ ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจ
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ลงคะแนนในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทกำาหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าโดยผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th) และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน

และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ด้วย 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ด (ฺฺBarcode) ที่แสดงถึงเลข

ทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ในการ

ออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออก

เสียง เพื่อคำานวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำาหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทใช้ระบบ 

e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณา

แต่ละวาระ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้ภายหลังจบการประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทจะขออาสา

สมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนนับคะแนนดังกล่าว

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : 

 ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

 การปฏิบัติของบริษัท  :  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการได้กำากับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำาเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้

รับอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำาหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 •  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆบนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการ

ประชุม

 • เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติ

ได้ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วง

หน้า

 •  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอชื่อกรรมการ

อิสระของบริษัทฯทุกท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่

กระทรวงพาณิชย์กำาหนดให้ใช้ได้เพื่อผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

 •   เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียน

แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดย

ไม่เสียสิทธิ

 •  จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ในกรณีผู้มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้นำามา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการ

เข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้งจัดทำาบัตรผู้เข้าร่วมประชุมสำาหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อสะดวกในการเข้าออกห้อง

ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอกสารใหม่

 •  จัดเตรียม การเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
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 •  ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้น

ทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุมใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และใน

ระเบียบวาระที่สำาคัญ เช่นการแต่งตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็น

รายบุคคล 

 •  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำาคัญและเข้าร่วม

ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่อง

เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยประธานได้แนะนำากรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้

เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

หลังการประชุม

 •    เลขานุการบริษัทฯ บันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม คำาชี้แจงที่เป็นสาระสำาคัญ คำาถาม/คำาตอบ/ข้อคิดเห็น วิธีลงคะแนนและ

วิธีนับคะแนน มติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่รายงาน

การประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และ

จัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

 •   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวันเวลา และรายละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ง

ทางเว็บไซต์  การเข้าร่วมโครงการ Company Visit  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้เยี่ยมชมกิจการและ

พบผู้บริหาร หรือการเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจการในงาน Opportunity Day ท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งสามารถสื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ IR@demco.co.th ของ 

บริษัทฯ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้า

ถงึสารสนเทศไดม้ากทีส่ดุ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัยงัไดก้ำาหนดนโยบายการดแูลและการปอ้งกนัการใชข้อ้มลู

ภายในซึ่งได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : 

 ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และควรส่งเสริมให้

เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความ

ยั่งยืนของกิจการ

 การปฏิบัติของบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการดูแล และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำานึงถึงสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แต่ละกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำาคัญ ดังนี้
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม จรรยาบรรณ 

ด้านการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

ไว้ในคู่มือนโยบายกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2557 บริษัทมีการจัดทำานโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ บมจ.เด็มโก้

 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน)  (เด็มโก้)  ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น

ธรรม และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทาง

อ้อม โดย เด็มโก้ ได้ร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และกำาหนดให้บุคลากรของ 

เด็มโก้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ เด็มโก้ อย่างจริงจัง

นิยาม

 “คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

 1. การให้ การเสนอ / ให้ คำามั่น / สัญญาว่าจะให้

 2. การรับ การเรียกร้อง

 ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการ

ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำาได้

 “บุคลากรของ เด็มโก้” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ เด็มโก้

 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ เด็มโก้ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

เด็มโก้ อย่างน้อย 3 คน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 “คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล ของ เด็มโก้ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหาร เด็มโก้ ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

รูปแบบการคอร์รัปชั่น

 การกระทำาที่สามารถนำามาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาค

เพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ขอบเขตของนโยบาย

 นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของ เด็มโก้ ทุกคน
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท 

       - กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้ เด็มโก้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านด้านการคอร์รัปชั่นที่

มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝัง

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

       - ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

       - กำากับดูแลควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

       - สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

       - สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการ เด็มโก้ เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำาคำาแนะนำาไปปฏิบัติ

       - รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ เด็มโก้ ต่อคณะ

กรรมการ เด็มโก้ อย่างสมำ่าเสมอ และให้คำาแนะนำาข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ เด็มโก้ และผู้บริหาร

 3. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

       - วางกรอบแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ เด็มโก้

       - กำาหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมิน

ผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

       -        กำากบัดแูล และสนบัสนนุใหม้กีารดำาเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ 

โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

 5. ผู้บริหาร

       - กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้

เกิดการคอร์รัปชั่น

        - กำาหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และสื่อสารไปยัง

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

       - นำานโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำาไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

       - ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำาหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

 1. บุคลากรของเด็มโก้ ต้องไม่ดำาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การให้/รับสินบนทุกรูป

แบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำาหนดอื่นที่

เกี่ยวข้อง
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 2. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 

ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผล 

กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

 3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ เด็มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และ

สอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อ

การกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำาหรับการคอร์รัปชัน

 4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงาน

จัดหาพัสดุและทำาสัญญาอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น และบริหารจัดการ

ให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

 5. เด็มโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

และมนีโยบายทีจ่ะไมล่ดตำาแหนง่ ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่บคุลากรทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ แมว้า่การกระทำานัน้

จะทำาให้ เด็มโก้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก้ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

 6. หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพื่อดำาเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นจะ

ต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม

 7. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่

ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

 8. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำาบัญชีและการ

เก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจ

สอบ

 9. เด็มโก้ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของ เด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรการนี้

 10. เด็มโก้ สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่  

เด็มโก้ มีอำานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลาย เพื่อทราบและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

 11. บุคลากรของเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำาที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นโดย เด็มโก้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 12. คณะทำางานการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ เด็มโก้ มีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินงานตามมาตรการต่อ

ต้านการคอร์รัปชั่นนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ เด็มโก้ โดย

สมำ่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

 13.  สำานักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก้ 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

 ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

บทลงโทษ

 เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่าง

เหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ เด็มโก้ เห็นว่าจำาเป็น การกระทำาใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็น

ไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ เด็มโก้ กำาหนดไว้ หรือ

มีโทษตามกฎหมาย

 บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชั่นอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของ เด็มโก้ และทำาให้ภาพ

ลักษณ์ของ เด็มโก้ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำาใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบาย

นี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือสำานักกรรมการผู้จัดการ หรือสำานักงานตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ : 

 ข้อมูลข่าวสารสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ควร

ได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส  มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

 การปฏิบัติของบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับคุณภาพข้อมูลและการ

เปิดเผยสารสนเทศอย่างเท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางช่องทางของ

ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยในรอบปี 2557 

คณะกรรมการได้กำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ ดังนี้

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ของกรรมการ และผู้บริหาร จะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) 

 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลัก

ทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ แจ้งเตือนขอความ

ร่วมมือจากกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการ

รายงานผลการดำาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัท ได้กำาหนดนโยบายให้มีการ

รายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้ที่

ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำารายงานใหม่ทุกปี โดย

ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.

2/2552  เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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262 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการ

เงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำาหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส 

ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญ ทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่

กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.

 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

 - เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.demco.co.th) ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 - สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน ์

 - การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร

 - การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 - การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน ผ่านโครงการ My Company 

         ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 - การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็ว บริษัทได้นำาเสนอข้อมูลสำาคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

 - ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการ

          จัดการ เป็นต้น

 - การกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบ

          ธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และขอบเขตอำานาจหน้าที่ เป็นต้น

 - นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูล

  ผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ เป็นต้น

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้าน

         เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

 - ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ห้องข่าว ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าว

  จากสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อนำาเสนอผ่านวีดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  นักลงทุน  นักวิเคราะห์  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ  

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯจัดให้มีสำานักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำาเนิน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่

เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศ 

ของบริษัทฯ
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การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และพบปะคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเสริม

สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี

 สำาหรับผู้ที่สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำานักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ

บริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

 - จดหมาย  :  สำานักกรรมการผู้จัดการ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

 - E-mail     :  ir@demco.co.th,  paitoongcc@demco.co.th
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 - โทรสาร   :  029595811 ต่อ 2000, 2018

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 หลักการ : 

 คณะกรรมการมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่คณะ

กรรมการร่วมกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง

เดียวกัน

 ในส่วนขององค์ประกอบ และคุณลักษณะของกรรมการ วิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กล่าวไว้ในการสรรหา และแต่งตั้งคณะ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในหัวข้อที 4, การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการ

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการกำาหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม 

โดยปรึกษาหารือกับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ที่จะบรรจุเรื่องที่สำาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการ

ประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องใน

เรื่องต่างๆ

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้

กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งถึงจะเป็นองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจำาเป็น ในปี 2557 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ครั้ง การประชุมกรรมการอิสระ และ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อ

พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน หากกรรมการ 

บริษัทฯ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในต่ละวาระการประชุม จะต้องงดออกเสียงลงมติ เพื่อเป็นการ

รักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทฯ ในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยมีการ

จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 

พร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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การกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 บริษัทฯ มีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณา

จะเชื่อมโยงกับผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้

มหีนา้ที ่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้เปน็พเิศษจะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ และเชือ่มโยงกบัระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ด้

รบัมอบหมายนัน้ ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ

ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

 ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ 

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 

2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557 มีวงเงินไม่

เกิน 6,500,000 บาท โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน          จำานวนเงิน (บาท)

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (บาท/เดือน)

  - ประธานกรรมการ      55,000

  - กรรมการ       22,000

 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (บาท/เดือน)

 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

  - ประธานกรรมการ      28,000

  - กรรมการ       23,000

 2.2 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

  - ประธานกรรมการ      25,000

  - กรรมการ       20,000

 2.3 คณะกรรมการบริหาร

  - ประธานกรรมการ      32,000

  - กรรมการ       32,000

 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)

  - ประธานกรรมการ      2,500

  - กรรมการ       2,000

หมายเหตุ :  

 1. สำาหรับกรรมการที่ทำาหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งชุด ให้ได้รับค่าตอบแทนตาม           

ค่าตอบแทนคณะชุดย่อยที่สูงกว่าเพียงคณะเดียว

 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรณี กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยเกินกว่าหนึ่งชุด   

ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาร่วมประชุม
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 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ  ได้แก่ สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำาปี  การประกันชีวิตกลุ่มค่า

ชดเชยพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) และสถานบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำานึงความเป็นธรรม และเหมาะสม สอดคล้องกับผลการ

ดำาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของ 

บริษัทฯ อื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

 สำาหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2557 บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน

โบนัส และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 19.20 ล้านบาท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ทำาการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี ในปี 2557 มีการประเมิน 2 ครั้ง โดย

จัดทำาการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

2. แบบประเมินทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย 

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำาคัญ ดังนี้

1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)

3. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure) 

4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 

5. การจัดเตรียม และดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)

6. คุณลักษณะของคณะกรรมการ (Board Members)

 นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบด้วยตนเอง โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำาคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1  การทำาหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2  การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

  - การสอบทานงบการเงิน

  - การทำางานกับผู้สอบบัญชี

  - การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ 

  การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุม (Internal Control) 

  - การสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดฯ

  - การดำาเนินการตามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

  - เรื่องทั่วไป
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 การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน

    - การคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 

     - การประชุมกับผู้สอบบัญชี

 การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำาคัญ 

ดังนี้ 

 1. การกำาหนดบทบาทด้านการกำากับดูแล (Defining Governance Role)

 2. การปรับปรุงกระบวนการทำางานของคณะกรรมการ (Improving Board Process) 

 3. หน้าที่หลักของคณะกรรมการ (Key Board Function) 

 4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuing Improvement) 

 สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2557 พบว่าคณะกรรมการ

ส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่ในเกณฑ์ดี และดีมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำาเรียน

ผลการประเมิน และข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมบริษัทฯ พัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 บริษัทฯ จัดทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการทุก

สิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมิน และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการบริหารผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่

สามารถเปิดเผยได้ การบริหารผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีเกณฑ์

การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1  การกำาหนดเป้าหมายในการทำางาน (KPI Setting) 

 ส่วนที่ 2  การประเมินทักษะความสามารถ (Competency Assessment) 

 ส่วนที่ 3  การประเมินผลการบริหารงาน (Appraising Performance) 

 ผลการประเมินดังกล่าว จะถูกนำาไปพิจารณากำาหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการ

บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บริษัทฯ ได้จัดทำาเอกสารปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง

การแนะนำาลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน

ให้กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการ

พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรม และให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการ

เสริมสร้าง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กับมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม 

สำาหรับการหมุนเวียนตำาแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำาหรับการสืบทอดตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยจัดให้มีการประเมินทักษะความสามารถ และแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan) ผู้บริหารระดับรอง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อพัฒนาความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารอาวุโส หรือตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
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 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้กับกรรมการ และผู้บริหาร

อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น 

 • การเข้าร่วมสัมมนา The 3rd National Director Conference 2014 Improving Corporate Governance : 

Key  to Advancing Thailand ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์  

จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 • การเข้าร่วมการสัมมนา Thailand 5th National Conference on Collective Action Against Corruption 

ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์  จารุมนัส ประธานกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมกาตรวจสอบ

 • การเข้าร่วมการสัมมนา Chairman Forum 2014 Clean Business : What is Chairman Role? ดำาเนินการ

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานกรรมการ และ

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนฯ 

 • การเข้าร่วมการสัมมนา CG Forum 1/2014 Effectiveness in Boardroom : Route to Success Best 

Practices และ CG Forum 2/2014 Corporate Governance in Perspective of Investors ดำาเนินการโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ และ 

น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค กรรมการตรวจสอบ

 • การเขา้รว่มการสมัมนา หวัขอ้ “ความทา้ทายในการสรรหากรรมการอสิระ ดำาเนนิการโดยสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

 • การเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “Enhancing Good Corporate Governance based on CG Scorecard 

ดำาเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายไพฑูรย์ กำาชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท

 • การเข้าร่วมการสัมมนา CG Forum หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับ

การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ” ดำาเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส  

ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการตรวจสอบ

 • การเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “FRU Day : Summary Concept of Consolidation, Joint Arrangement 

and Fair Value (Pack 5 and Fair Value)” ดำาเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค 

กรรมการตรวจสอบ
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  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40  ของกำาไรสุทธิหลังจาก

หักภาษี และสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำาเนินการตาม

นโยบายดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าว

จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำารองสำาหรับการชำาระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน

เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ

บริษัทในอนาคต

 ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังจากหัก

ภาษี และสำารองตามกฎหมาย และสำารองอื่นๆ ที่กำาหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้
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     การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ในการสร้างสรรค์องค์กรที่มีความสามารถในการทำากำาไร ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จะต้อง

พิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งต้องบริหารจัดการองค์กรใน

รูปแบบที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดล้อม ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ 

ชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง เพื่อให้การดำาเนินกิจการขององค์กรประสบความสำาเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำาเนินการ

อย่างถูกต้องและจริงจัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถดำาเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และ

พันธกิจ ที่กำาหนดไว้ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้

เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำาไปสู่การเติบโตที่สมดุล และมั่นคงในอนาคต บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะทำางานและติดตามการดำาเนินการด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (SD & CSR Steering Committee) ขึ้น เพื่อทำาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ใน

การดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้มีการปรับเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม

ต่างๆ ไปสู่การจัดทำาแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การดำาเนินงานปกติให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

 บริษัทฯ มีการกำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อนำามาใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการทำางาน  เป็นการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ให้สอดคล้องกับ Vision และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เพื่อ

นำาองค์กรให้ก้าวสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืนร่วมกันในอนาคต ดังนี้

 วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมา และผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นนำาของอาเชียน

 พันธกิจ  : บริษัทมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืนโดยการดำาเนินธุรกิจด้วย

มาตรฐานงานที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ทันสมัยและครบวงจร มุ่งสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า สังคม และชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้าน

สาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง

 เป้าหมาย : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในด้าน

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบ

วงจรตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลจนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแส

ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น
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 ค่านิยมองค์กร  :  i DEMCO  

 I Integrity    มีคณุธรรม ความซือ่สตัยต์อ่ลกูคา้ ตอ่ตนเอง องคก์ร และวชิาชพี

 D Determination   มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสำาเร็จ

 E Effective Teamwork  ทีมงานมีประสิทธิภาพ

 M Masterly   รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำา

 C Customer First   ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

 O Originality & Ownership มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 

      และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

 สำาหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่บริษัทฯ 

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารให้เกิดความยั่งยืน ด้านต่างๆ ได้แก่

 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญั ในการดำาเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัการแขง่ขนัทางการคา้ดว้ยความสจุรติและเปน็ธรรม 

ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท โดยได้กำาหนดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างไว้ตามระบบบริหาร

คุณภาพซึ่งมีการคัดเลือก ผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการที่หลากหลาย มีการคัดเลือกคู่ค้าที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงสุด

กับบริษัท

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำาประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมีนโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชั่น 

ทกุรปูแบบ และไดม้กีารสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัพนกังาน ไมใ่ห้มกีารเรยีกรอ้ง 

ร้องขอ หรือ ดำาเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และ

บริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษย์ชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติ

ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริษัทฯ  

ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำาข้อมูล

ส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้อง รับทราบ หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้กำาหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติ

งาน การจัดทำาเป็นคู่มือให้กับพนักงานได้รับทราบ ถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน รวมทั้งการ

ปฐมนิเทศน์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน  
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 4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

 บุคลากร  ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำาคัญ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการดำาเนินงาน

ในทุกๆ ด้านขององค์กร จึงได้กำาหนดนโยบายเรื่องการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะดูแล พัฒนา 

และรักษาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งให้ความสำาคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา

บคุลากรของบรษิทัฯ ผา่นโครงการ DEMCO HR Change Management ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ่เนือ่ง มรีายละเอยีด

ดังนี้

 1. Think Tank : บริษัทฯ แต่งตั้งกลุ่มพนักงานเพื่อ เป็นแหล่งระดมความรู้และความคิด ที่ทันสมัย เพื่อ

เสนอแนะ วิธีการ หลักการ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร ในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 2. Change Agent : กลุ่มพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดยการนำาเสนอข้อมูล 

ข่าวสาร ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุน

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร ให้เกิดการสื่อสารข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อประมวล

ข้อมูลความคิดเห็น สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงงานระบบการปฏิบัติงาน ในระยะยาว

 3. Change Implementation  :  บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมการบริหารงานด้านต่างๆ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ

พนักงาน เกี่ยวกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง ร่วมประชุมชี้แจงและให้ความกระจ่างแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ ที่มี

การเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้ คำาแนะนำา หรือฝึกอบรม พนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ของ

การจัดทำาโครงการฯ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้พนักงานมีทักษะทั้งในเรื่องความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ความชำานาญ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการทำางาน และการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง

และพัฒนาศักยภาพ ทั้งกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ผ่านการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อโดยกำาหนดเป็น KPI  

ของทุกหน่วยงานที่จะต้องจัดส่งพนักงานทุกคนในสังกัด เข้าอบรมพัฒนา อย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี พร้อมกับให้การ

ดูแลเรื่องสวัสดิการ ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพนักงาน ผ่านระบบ

การจัดระดับชั้นของพนักงาน Corporate Classification เพื่อกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนในการจ้างงานอย่าง

เป็นธรรม ส่งเสริมสร้างความผูกพัน การมีส่วนร่วม ผ่านการตอบแบบสอบถาม Employee Engagement  Survey 

เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและความรู้สึกของพนักงาน ที่มีต่อเพื่อนพนักงาน หัวหน้างาน หน่วยงาน และ 

บริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้นำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และ การบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายใน

การสร้างความผูกพันและการครองใจพนักงาน อันพึงมีต่อเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ของ

บริษัท โดยรวม

	   	  
จัดกิจกรรม Outing  รับทราบกระบวนการ 

การจัดทำา HR Change Program รวมถึงรับทราบนโยบายจากคณะผู้บริหาร
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การสัมมนา การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
คุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง, กระบวนการด้านการค้นหาโอกาส และการทำาแผนการพัฒนาทีมงาน

	   	  

	  
    การสัมมนา หลักสูตร Working Together สำาหรับพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำางานเป็นทีม

 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำาความเข้าใจ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกินกว่าขอบเขต

การทำาธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯแบบทั่วไป และใช้โอกาสในการส่งเสริมผลักดันให้ลูกค้ามีความเข้าใจ

ในคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ

บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยจิตสำานึกที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ

สื่อสารข้อมูลจากองค์กรสู่ประชาชน  ยึดมั่นที่จะมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต และบริการ

กับการตรวจสอบต้นทางของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ทั้งธุรกิจการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

สถานีไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำา งานผลิตเสาโครงเหล็กในธุรกิจโทรคมนาคม โดยการนำาเสนอประสบการณ์การทำางาน

ด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้จัก เข้าใจ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มี

คุณค่าต่อลูกค้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายคุณภาพที่จะสอบถามความพึง

พอใจของลูกค้า ต่อการบริการ และสินค้าของบริษัท ทั้งในช่วงดำาเนินงานก่อสร้าง และหลังงานก่อสร้างแล้ว

เสร็จ โดยลูกค้าจะส่งคืนแบบสอบถามกลับมายังหน่วยงานกลางที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

การสื่อสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผลประกอบการและ

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและสมำ่าเสมอ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุน

ในโครงการ Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำาทุกไตรมาสติดต่อกันทุกปี รวมถึง

มีนโยบายการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้เข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ My Company และเพื่อให้วิธีการ

คัดเลือกผู้ถือหุ้นโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้ดำาเนินการคัด

เลือกผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากการขยายการลงทุน ด้านพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล  เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล  

ซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนข้ึนแล้ว ในส่วนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก

ของบริษัท ก็ได้ให้ความสำาคัญในสิ่งแวดล้อมด้วยการดำาเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเน้นเรื่อง

ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 7. การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม  โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา 

ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจำาทุกปี ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการ

จัดกิจกรรม รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น

 1. ส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์อาสาและมูลนิธิ

แสง-ไช้กี เหตระกูล

     กิจกรรมนำาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตโครงเหล็กของบริษัท 
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276 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 2. การจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นประจำาทุก 3 เดือน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ 

จากสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

อย่างสมำ่าเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตท่ีได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย

   

 

	   	  

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 
กับองค์การบริหารส่วนตำาบล อำาเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี

จัดกิจกรรม ทำาบุญ เดือนเกิด ถวายสังฆทาน 
ฟังเทศน์ ประจำาทุกเดือน

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์ 
ทั้งภายในและรอบๆ บริษัทฯ ให้น่าอยู่

	   	  

	   	  

 3. กิจกรรมอื่นๆ 
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เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสวนพริกไทย และสถานีตำารวจภูธรสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี

ร่วมรณรงค์ การขับขี่อย่างปลอดภัย และ รณรงค์ การกำาจัดยุงลาย ในชุมชนใกล้เคียง

นำาอาหารและสิ่งของแจกเด็กๆ ในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติของพนักงานโรงงานลพบุรี
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278 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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     ประวัติคณะกรรมการ

 กรรมการอิสระ

 

 

การศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005), Finance for Non-Finance Director 

 (FN24/2005), Role of the Chairman Program (RCP18/2008) และ Directors Certification Program

             (DCP194/2014)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน

 2549 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัทฯ      

 2509 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จำากัด

     ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำากัด

 ปัจจุบัน    ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล

     ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย

 

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ อายุ 74 ปี
ประธานกรรมการ
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280 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมการอิสระ

 

 

การศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำาลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝ่ายอำานวยการ รุ่นที่ 72,  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

• อบรมหลักสูตรวิทยาการทัพเรือ รุ่นที่ 28, วิทยาลัยการทัพเรือ, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 25/2546)  และ Audit Committee Program 

         (ACP 39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน

 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2544 - 2545   ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 2541 - 2543   ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2

 2540 - 2542  ผู้ช่วยผู้ว่าการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 2536 - 2539  ผู้อำานวยการฝ่ายเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

นายวิทยา คชรักษ์ อายุ 73 ปี
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ากำาลัง (วฟก.240)

• ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric 

 โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2523

• ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes 

 โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ปี 2531

• ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor ปี พ.ศ. 2537

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP36/2005), 

 Audit Committee Program (ACP6/2005) และ Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ

    กรรมการตรวจสอบ

 2544 - 2544  รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2544 - 2544  กรรมการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำาลัง 

    คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2541- 2544  ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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282 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 

การศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ  จากสถาบันพระปกเกล้า 

 ( King Prajadhipok’s Institute )

• Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F. Kennedy School, 

 Harvard University, USA.

• Certificate of Advance Management, Montreal University,  Canada.

• Certificate of Management Development Program, Bangalore Institute of  Technology, India.

• Certificate of Economic Development, NIDA, Bangkok.

• Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric Power Company, Japan.

• อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP27/2009) และ Directors Certification Program 

 (DCP96/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน

 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 

                  กรรมการตรวจสอบ  

 พ.ค. - ก.ย. 2550  รักษาการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2548 - พ.ค. 2550   รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2546 - 2548  รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2544 - 2545  ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2540 - 2543  ผู้อำานวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2531 - 2539  ผู้อำานวยการกองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายไมตรี  ลักษณโกเศศ อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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 กรรมการอิสระ

 

 

การศึกษาและการอบรม

• ปริญญาตรีบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP86/2010)

        และ Audit Committee Program (ACP27/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน 

 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 

                  กรรมการตรวจสอบ  

 2535 – 2552  กรรมการและผู้จัดการสายงานบริการบัญชี บจก.สำานักงานปิยะแมเนจเมนต์

 2532 – 2534    หุ้นส่วนและผู้จัดการแผนกบริการบัญชี สำานักงานปิยะแมเนจเมนต์

 2531 – 2531  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร 3 สำานักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี   

 2530 – 2531  หัวหน้าแผนกบริการบัญชี บจก.ปิยะแมเนจเมนต์

 2528 – 2529  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำานักงานยงยุทธ แอนด์ แอสโซซิเอตส์

 

นางสาวภาษิตา กิจยโภค อายุ 53 ปี
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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284 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมการอิสระ

 

 

การศึกษาและการอบรม

• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• MMP.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP107/2014), หลักสูตร Role of the Nomination 

 and Governance Committee (RNG6/2014) และหลักสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015) 

 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

• Performance Management & KPI Setting

• กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน

• Managing Human Performance

• Executive Intensive Financial Planning

• Strategic Planning

ประวัติการทำางาน  

 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ

     ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

                กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2556  กรรมการอิสระ

 เมย. 2518 - ต.ค. 2556               พนักงานและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่ง  

      ผู้จัดการสาขา ผู้อำานวยการสาขา ผู้จัดการเขต หัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจ   

 

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส อายุ 62 ปี  
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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นายนริศ  ศรีนวล อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

การศึกษาและการอบรม

ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2516
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2544
ปริญญาโท
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549
หลักสูตรปริญญาบัตร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปม 3.) พ.ศ. 2548
หลักสูตรประกาศนียบัตร
• Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2524
• Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2527
• Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2536
• Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน พ.ศ. 2538
• การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำานวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ. 2541
• วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง พ.ศ. 2544
• Strategic Negotiation : Dealmaking for the long Term ; Harvard Business School สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
• Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549
• Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2551
• Director Certification Program : DCP114/2009
Director Pool
• บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการทำางาน
 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                
                                                   กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   
                                                   บริษัทเด็มโก้ จำากัด (มหาชน)
  พ.ย. 2556 - ก.ค. 2557  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
  ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2556  กรรมการบริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
  2553   รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2551   รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2548   รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2547   รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2544   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารโครงการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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286 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

 

การศึกษาและการอบรม

• พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• วศ.บ. (ไฟฟ้ากำาลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005), หลักสูตร Risk Management Committee 

 Program (RMP3/2014)  และ หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

    ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการผู้จัดการ 

    กรรมการบริษัท อีโอลัส จำากัด

    กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด

 2536 - เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท

    กรรมการบริหาร 

    รองกรรมการผู้จัดการ 

 2534 - 2536  ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำากัด

 2533 - 2534  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ อายุ 57 ปี
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์
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 กรรมการอิสระ

 

 

การศึกษาและการอบรม

• บธ.ม. สำาหรับผู้บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• วศ.บ. (ไฟฟ้กำาลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มินิ เอ็มบีเอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-Finance Director (FN)   

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Certificate of Successful Completion of the Lead Assessor Training Course

ประวัติการทำางาน

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร

    รองกรรมการผู้จัดการ

 ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท

 2536 - ต.ค. 2554 กรรมการบริษัท

    กรรมการบริหาร

    รองกรรมการผู้จัดการ

 2530 - 2535  หัวหน้าแผนกทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2529 - 2530  หัวหน้าแผนกวิชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

นายสุวัฒน์ จรดล อายุ 64 ปี
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
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288 บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)

    การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

นายไพฑูรย์ กำาชัย อายุ 53 ปี
กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
 

 

การศึกษาและการอบรม

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•  มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of  Strategy (SFE6/2010) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท   

 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร   

    รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญช ี 

    กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู  จำากัด

    กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำากัด

    กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด

 พ.ย. 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

 2537 - พ.ย. 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) 
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    การดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : 

 C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, ID = กรรมการอิสระ, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ,

 AC = กรรมการตรวจสอบ, CED = ประธานกรรมการบริหาร, ED = กรรมการบริหาร, 

 CNCG = ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, NCG = กรรมการสรรหาค่าตอบแทน

 และบรรษัทภิบาล, CRM = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, RM = กรรมการบริหารความ

 เสี่ยงองค์กร, MD = กรรมการผู้จัดการ, M = ผู้บริหาร 

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1. บริษัท ประชุมช่าง จำากัด 

2. บริษัท ดีเอ็นเอ็น จำากัด

3. บริษัท พีพี ลุกซ์ จำากัด

4. บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำากัด

5. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด

6. บริษัท อีโอลัส เพาเวอร์ จำากัด

7. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำากัด

8. บริษัท เค.อาร์.ทู จำากัด

9. บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด

10. บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด

การดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9-13 14-16 17-19 

นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ C ED,MD D,ED C         

นายสุวัฒน์ จรดล D,ED,M     D       

นายพงษ์ศักดิ์  ศริิคุปต์ D,RM,CED,MD    D D D D  D  D 

นายวิทยา  คชรักษ์  ID,CAC            

นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ ID,AC,NCG,RM            

นายไมตรี   ลักษณโกเศศ ID,AC,NCG            

นางสาวภาษิตา  กิจยโภค    ID,AC,RM            

นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส ID,CNCG            

นายไพฑูรย์  กําชัย D, ED,M    D D   D   D 

นายนริศ   ศรีนวล ID,CRM,NCG            

นายรักษา  สารณาคมน์กุล M    D     D D  

นายพิสุทธิ   รัตนวิลัย M     D, M       

นายนรินทร์   เอกนิพิฐสริ M            

นายฉัตรชัย   พืชพันธ์ M            

หมายเหต ุ: C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, ID = กรรมการอิสระ, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

                   AC = กรรมการตรวจสอบ, CED = ประธานกรรมการบริหาร, ED = กรรมการบริหาร,  

                  CNCG = ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, NCG = กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ 

                  บรรษัทภิบาล, CRM = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, RM = กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, 

                  MD = กรรมการผู้จัดการ, M = ผู้บริหาร  

 

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้อง  

1. บริษัท ประชุมช่าง จํากัด 11.บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์15 จํากัด 

2. บริษัท ดีเอ็นเอ็น จํากัด 

3. บริษัท พีพี ลุกซ์ จํากัด 

4. บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จํากัด 

5. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จํากัด 

6. บริษัท อีโอลัส เพาเวอร ์จํากัด 

7. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด ์จํากัด 

8. บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด 

9.บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร ์6 จํากัด 

10.บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร ์11 จํากัด 

12. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์16 จํากัด 
13. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์17 จํากัด 
14. บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี ่จํากัด 

15. บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์  

16. บริษัท อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์  

17. บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) 

18. บริษัท ซินแก๊ส ลพบุรี จํากัด 

19. บริษัท ซินแก๊ส มหาสารคาม จํากัด 

 

11. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด

12. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด

13. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด

14. บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

15. บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ 

16. บริษัท อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ 

17. บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์)

18. บริษัท ซินแก๊ส ลพบุรี จำากัด

19. บริษัท ซินแก๊ส มหาสารคาม จำากัด

,RM
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ชื่อบริษัท                 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) (DEMCO)

ประเภทธุรกิจ   ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำาหน่าย

    ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย 

    งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

    งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ

 สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                 0-2959-5811 

 โทรสาร                  0-2959-5816

  เว็บไซต์                www.demco.co.th

 อีเมล์                    IR@demco.co.th

 ก่อตั้งบริษัท  1  มิถุนายน 2535 

 ทุนจดทะเบียน   946,528,100 บาท

 ทุนชำาระแล้ว  730,332,568 บาท (ณ 11/02/58)

 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) 14 ธันวาคม 2549

 ย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน   4  กุมภาพันธ์ 2554

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่     0107549000092

 เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี     0107549000092

 นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

       อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย กรุงเทพ 

       10110 โทรศัพท์ 0 2229 2888

 ผู้สอบบัญชี     บริษัท สำานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำากัด

       53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง

       นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120     

       โทรศัพท์ 0-2678-0750-4

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th/ir

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
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 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 

        รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  ณ  วันที่  11 ธันวาคม 

2557 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่  11 ธันวาคม 2557 

จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มนางประพีร ์ปุ้ยพันธวงศ์1 139,711,132 20.17 

2. บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์ 48,566,636 7.01 

3. นายอานนท์ชัย  วีระประวัติ 25,000,000 3.61 

4. HSBC (Singapore)NOMINEES PTE LTD 14,154,000 2.04 

5. นายสุวัฒน์ จรดล 10,502,371 1.52 

6. นายชูเกียรต ิ  รุจนพรพจี 10,083,500 1.46 

7. กลุ่มนายสมพงษ์  ชลคดีดํารงกุล2 10,021,100 1.45 

8. น.ส.อรสา  ไตรตรึงษ์ทัศนา 7,500,000 1.08 

9. นายสุวัฒน์  วุฒิศักดิ์ 5,600,000 0.81 

10. นายสุกฤษฏิ์   จรดล 5,409,313 0.78 

11. อื่นๆ 416,224,848 60.07 

รวม 692,832,900 100.00 

       หมายเหต:ุ 

1. กลุ่มนางประพีร ์ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์  

นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์  

2. กลุ่มนายสมพงษ ์ ชลคดีดํารงกุลประกอบด้วยประกอบด้วยนายสมพงษ ์ 

ชลคดีดํารงกลุ และนางวารุณี ชลคดีดํารงกุล 

 

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ :

 1.  กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย 
     นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 
 2.  กลุ่มนายสมพงษ์ ชลคดีดำารงกุล ประกอบด้วย
     นายสมพงษ์ ชลคดีดำารงกุล และนางวารุณี ชลคดีดำารงกุล
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        รางวัลเกียรติคุณบริษัท และบริษัทย่อย

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ Lean Manufacturingรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

หมายเหตุ :

 1.  กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย 
     นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 
 2.  กลุ่มนายสมพงษ์ ชลคดีดำารงกุล ประกอบด้วย
     นายสมพงษ์ ชลคดีดำารงกุล และนางวารุณี ชลคดีดำารงกุล
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        รางวัลเกียรติคุณบริษัท และบริษัทย่อย

มาตรฐาน ISO 14001 : 2004

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานประกาศเกียรติคุณการร่วมจัดหาผู้บริจาคโลหิตนานกว่า 5 ปี
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        รางวัลเกียรติคุณบริษัท และบริษัทย่อย

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเเรงงาน

IR Excellence Award Company listed on maiThe Best Performance Award 
Company listed on mai

รางวัล Project Achievement of 17,000,000 Safe Man-Hour
without Lost Time Incident (L.T.I)
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  บริษัท และบริษัทในเครือ

1. บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) (DEMCO)

 ชื่อบริษัท                 บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน) (DEMCO)

 ประเภทธุรกิจ   ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงาน   

               ระบบจำาหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

     แรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  

     งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

     งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม  งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ

 สำานักงาน        59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811 

 โทรสาร                   0-2959-5816

  เว็บไซต์                 www.demco.co.th

 อีเมล์                     R@demco.co.th

 ก่อตั้งบริษัท   1  มิถุนายน 2535 

 ทุนจดทะเบียน    946,528,100 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   730,332,568 บาท (ณ 11/02/58)

 

2. บริษัทในเครือ

    2.1    ชื่อบริษัท                  บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานด้านโยธา และด้านระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ

 สำานักงาน        59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811 

 โทรสาร                   0-2959-5816

 ทุนจดทะเบียน    260,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   190,000,000 บาท 

   2.2     ชื่อบริษัท                  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายเหล็กโครงสร้างชุบสังกะสี และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811 

 โทรสาร                   0-2959-5816

 โรงงาน    64 หมู่ที่ 4 ตำาบลบ่อทอง อำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

 โทรศัพท์                  036-795-570,036-795-655 

 โทรสาร                   089-900-1017

 ทุนจดทะเบียน    130,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   130,000,000 บาท 
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   2.3     ชื่อบริษัท                  บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำากัด 

          ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811 

 โทรสาร                   0-2959-5816

 ทุนจดทะเบียน    5,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   5,000,000 บาท

    2.4    ชื่อบริษัท                  บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811 

 โทรสาร                   0-2959-5816

 ทุนจดทะเบียน    4,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   4,000,000 บาท

    2.5     ชื่อบริษัท                  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำากัด 

  ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

   โทรศัพท์                  0-2959-5811 

  โทรสาร                   0-2959-5816

  ทุนจดทะเบียน    5,500,000 บาท

  ทุนชำาระแล้ว   5,500,000 บาท

    2.6     ชื่อบริษัท                  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำากัด 

  ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

  โทรศัพท์                  0-2959-5811 

  โทรสาร                   0-2959-5816

  ทุนจดทะเบียน    5,500,000 บาท

  ทุนชำาระแล้ว   5,500,000 บาท
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   2.7     ชื่อบริษัท                  บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811 

 โทรสาร                   0-2959-5816

 ทุนจดทะเบียน    5,500,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   5,500,000 บาท

   2.8     ชื่อบริษัท                  บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำานักงาน       1132 หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 โทรศัพท์                  0-4242-0932 

 โทรสาร                   0-4246-1343

 ทุนจดทะเบียน    35,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   35,000,000 บาท

   2.9     ชื่อบริษัท                  บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำานักงาน       1168 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 โทรศัพท์                  0-4242-0932

 โทรสาร                   0-4246-1343

 ทุนจดทะเบียน    35,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   35,000,000 บาท

   2.10   ชื่อบริษัท                  บริษัท อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จำากัด 

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำานักงาน       1168 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 โทรศัพท์                  0-4242-0932

 โทรสาร                   0-4246-1343

 ทุนจดทะเบียน    35,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   35,000,000 บาท
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 2.11     ชื่อบริษัท                  บริษัท อีโอลัส เพาเวอร์ จำากัด

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

 สำานักงาน   87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ออลซีซั่นส์เพลส    

     ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท์                  02-106-8000 

 โทรสาร                   02-106-8000

 ทุนจดทะเบียน    1,301,301,300 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   1,301,301,300 บาท

 

 2.12     ชื่อบริษัท                  บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

 สำานักงาน       8/8 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 โทรศัพท์                  0-2978-5309 

 โทรสาร                   0-2978-5080 ต่อ 5309

 ทุนจดทะเบียน    440,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   405,000,000 บาท

 2.13     ชื่อบริษัท                  บริษัท ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์) จำากัด

 ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ

 สำานักงาน       59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

 โทรศัพท์                  0-2959-5811

 โทรสาร                   0-2959-5816

 ทุนจดทะเบียน    1,000,000 บาท

 ทุนชำาระแล้ว   1,000,000 บาท
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